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Prêmio ANA
Iniciativas do Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná, Ceará e São Paulo 
levaram o Troféu Prêmio ANA. Conheça os seis vencedores.

Entrevista
Benedito Braga, diretor da ANA, fala sobre o Fórum de Águas das Américas, 
que reuniu representantes de 35 países em novembro em Foz do Iguaçu.

Indicadores
Eventos de capacitação em recursos hídricos alcançaram cerca de 6 mil 
pessoas em 2008. Veja balanço do ano e expectativas para 2009.
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Os desafios e potenciais da 
irrigação no Brasil
País com vocação para a agricultura irrigada, 
o Brasil precisa traçar ações racionais para 
aumentar a eficiência
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Editorial

Expediente

Como racionalizar o uso da água ao irrigar 4 milhões de hectares de área plantada? Neste bimestre, um dos desta-
ques da ANA foi o seminário sobre irrigação que a Agência promoveu no fi nal de novembro, para discutir o plane-
jamento dessa atividade que consome tantos recursos hídricos. O encontro e seus resultados são tema da matéria 
de capa, na página 5.

Também nesta edição, há informações sobre o desfecho de um grande esforço empreendido pela ANA nos últimos 
anos: a defi nição de um marco regulatório que detalha as regras para captar água na bacia do rio Verde, no norte de 
Minas. A autarquia vinha cadastrando os usuários da região desde 2004. 

As normas vão evitar que os municípios situados rio abaixo sofram com falta de água no período de estiagem. A 
definição das regras é um passo importante para a política de recursos hídricos, pois é a primeira vez que um marco 
regulatório é aprovado no âmbito de um comitê de bacia, ou seja, todas as partes envolvidas contribuíram para defi nir 
as regras.

Esta edição também conta os primeiros resultados da iniciativa da ANA de reunir agências reguladoras e vários minis-
térios, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para melhor planejar as ações voltadas 
para os usos múltiplos das águas dos rios, como, por exemplo, incluir eclusas em projetos de construção de hidrelétri-
cas de forma que o empreendimento gere não só energia, mas também condições para o transporte aquaviário.

Em dezembro, a ANA aprovou a redução temporária da vazão do São Francisco e interrompeu o rodízio de captação 
de água na bacia do ribeirão Pipiripau, informações que estão na página 6.

Outro assunto interessante é o tema da entrevista desta edição, com o diretor Benedito Braga. Ele fala da importân-
cia do Fórum de Águas das Américas. O encontro aconteceu em novembro em Foz de Iguaçu e é preparatório para 
outra grande discussão: o Fórum Mundial da Água, que acontece em Istambul, na Turquia, entre 16 e 22 de março de 
2009. Braga explica por que é importante os países da região se reunirem previamente, o que foi feito pela primeira 
vez, em Foz de Iguaçu, por sugestão da ANA.

O ÁguasBrasil também traz a lista dos vencedores do Prêmio ANA 2008 em suas seis categorias. A premiação, entre-
gue a cada dois anos, revela importantes iniciativas de uso racional e preservação da água que, ao ganharem notorie-
dade, podem ser replicadas. Conheça os projetos vencedores na página 8.    

Boa Leitura! 
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Resultado da promessa feita pelo diretor Benedito Braga no encerramento do Fó-
rum da Ásia e Pacífi co, na presença do primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, 
em 2007, o Fórum de Águas das Américas reuniu, de 23 a 25 de novembro, em Foz 
do Iguaçu, políticos e especialistas. O encontro tratou da gestão dos recursos hídri-
cos na região. Para Braga, o principal resultado foi ampliar o foco da discussão da 
preservação para o uso da água como ferramenta de desenvolvimento. 

ÁguasBrasil – Qual a importância do Fórum das Américas para o Fórum Mundial da 
Água, que acontece em março de 2009, em Istambul?
Benedito Braga – Pela primeira vez nesses fóruns, foi dada importância aos processos 
regionais. É nas grandes regiões do mundo que estão acontecendo os problemas re-
lacionados à água. Então, nada mais correto do que fazer também regionalmente um 
trabalho de consulta na mesma linha que é feito no Fórum Mundial, onde intervêm 
aspectos tanto de natureza técnica como de natureza política. O que aconteceu em Foz 
do Iguaçu é um pouco do que deverá acontecer em Istambul em uma escala mais macro. 

AB – Qual foi a conclusão do encontro?
BB – Há dois aspectos em Foz do Iguaçu que são relevantes. Um deles é o processo, 
ou seja, a forma como a mensagem de Foz do Iguaçu foi criada. Nós não levamos ne-
nhum documento pré-fabricado para a reunião. A mensagem foi totalmente montada 
pelos 250 participantes altamente qualifi cados tanto técnica quanto politicamente. Foi 
um processo democrático, participativo e interativo e, como resultado, tivemos alguns 
pontos muito importantes, como, por exemplo, o consenso sobre a necessidade de usar 
a gestão de recursos hídricos para reduzir a pobreza e fazer inclusão social.  Houve um 
entendimento da importância da água para o desenvolvimento dos países das Améri-
cas. Em geral, a água está no imaginário das pessoas como algo bucólico, da natureza, 
que deve ser preservado. Isso também é importante, porém o mais importante neste 
momento é o uso dela para o desenvolvimento. 

AB – A partir desse entendimento, o que cada país vai fazer depois desse encontro?
BB – Eu imagino que pelo menos o tema saneamento deverá ser mais enfatizado. Para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir a pobreza, o saneamento desem-
penha o papel mais importante em todos os países das Américas. Claro que me refiro 
aos que têm mais difi culdades fi nanceiras e não ao Canadá e aos Estados Unidos, que já 
têm seus problemas sociais resolvidos, mas aos outros países da região.

AB – Quais são os pontos fortes e fracos da gestão de recursos hídricos nas Américas?
BB – O ponto fraco é que o sistema participativo de gestão de recursos hídricos requer 
o preparo de pessoas para que seja efi caz e efi ciente. Uma das questões é que ainda há 
uma grande demanda por capacitação dessas pessoas para que elas possam entender 
seu real papel nesse processo, que não é só fazer reunião e ter idéias. Temos que utilizar 
o sistema participativo no sentido de resolver os problemas da sociedade, criar ações 
coerentes de desenvolvimento, construir obras onde é para construir e não apenas por-
que elas serão inauguradas. Precisamos ter mais objetividade no sistema de gestão dos 
recursos hídricos. Por outro lado, o mesmo sistema também é um exemplo bom, pois 
hoje temos uma forma de gerir os recursos hídricos em que as decisões não emanam 
do poder central, mas são trabalhadas na base, na bacia hidrográfi ca, com aqueles que 
usam a água, aqueles que sentem os problemas. A descentralização é, sem dúvida, um 
ponto muito positivo. Além disso, o interesse da classe tomadora de decisão pelo tema 
tem crescido, o que signifi ca um passo para resolver os problemas. Quando os políticos 
se motivam, as coisas acontecem. 

AB – Há transferência de recursos e tecnologia nas Américas?
BB – O Brasil troca experiências com vários países da região. Temos um projeto de in-
clusão que envolve a Bolívia e o Paraguai. Na bacia do Prata temos um comitê que tra-
balha a gestão da bacia de forma conjunta. O Aqüífero Guarani é outro exemplo, pois 
reúne quatro países. 

“O Fórum foi uma iniciativa 
da ANA e a realização desse 

evento se deve a uma promes-
sa que fi z, no Japão, no ano 

passado, no Fórum das Águas 
da Ásia e do Pacífi co” .

Professor licenciado de 
Engenharia Civil e Ambiental 
na Politécnica da USP, Braga 
foi presidente da Associação 
Internacional de Recursos 
Hídricos entre 1998 e 2000.
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Geral

Foz do Iguaçu foi a capital pan-
americana da água entre 23 e 25/11. 
Nesse período a cidade paranaense 
sediou o Fórum de Águas das Amé-
ricas, preparatório para o Fórum 
Mundial da Água. O evento conti-
nental fez um diagnóstico da situa-
ção da política e gestão de recursos 
hídricos nas Américas e no Caribe e 
traçou propostas de políticas para o 

setor, considerando desafi os da atualidade, como: o quadro 
atual de mudanças climáticas e de urbanização acelerada 
em escala global. O evento contou com 252 participantes, 
de 35 países, e ocorreu simultaneamente com o V Encontro 
Cultivando Água Boa, promovido pela Itaipu Binacional.

Ao fi nal das discussões sobre as prioridades pan-america-
nas no setor de recursos hídricos, os participantes do Fó-
rum defi niram 12 pontos a serem encaminhados ao Fórum 
Mundial da Água, que ocorre em Istambul, Turquia, entre 

América defi ne propostas que serão apresentadas no Fórum Mundial da Água

16 e 22/03 de 2009. A compilação de idéias debatidas du-
rante o Fórum das Américas foi intitulada de “Mensagem 
de Foz do Iguaçu”.

Entre as propostas apresentadas, destacam-se: a promo-
ção da inclusão social e da erradicação da pobreza, por 
meio do uso produtivo da água e do acesso universal à água 
potável e ao saneamento; o incremento à conscientização 
acerca da água, relacionando os cidadãos às respectivas 
bacias com as quais interagem; e a integração das políticas 
de recursos hídricos com as demais políticas setoriais.

A crescente importância que é dada ao tema da água pôde 
ser percebida pelos participantes do Fórum das Américas. 
Entre as autoridades presentes estavam: os ministros do 
Meio Ambiente do Brasil e da Turquia – Carlos Minc e Vey-
sel Eroglu –; o presidente do Conselho Mundial da Água, 
Loïc Fauchon; o diretor-presidente da ANA, José Machado; 
os governadores da Bahia e do Paraná, Jaques Wagner e 
Roberto Requião; e o deputado federal Nárcio Rodrigues.

As agências nacionais de Águas (ANA), de Energia Elétri-
ca (Aneel) e de Transportes Aquaviários (Antaq) se reuni-
ram com vários ministérios e outros órgãos para discutir 
o planejamento integrado do uso da água e os caminhos 
para garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos, 
principalmente nas bacias hidrográfi cas onde há previ-
são de construir hidrelétricas. O encontro ocorreu em 
Brasília no Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no dia 21/10. 

Durante a reunião, o diretor-presidente da ANA, José 
Machado, destacou que o governo deve olhar de modo 
integrado para os projetos de hidrelétricas, sem privile-
giar qualquer setor.  

Um dos pontos mais debatidos foi a construção de eclu-
sas em hidrelétricas. Segundo a Antaq, quando uma eclu-
sa é construída simultaneamente com uma hidrelétrica, 

Usos múltiplos da água são discutidos por agências e ministérios

o preço da obra aumenta 5%. Quando a eclusa é feita de-
pois, o custo do empreendimento sobe 30%. 

Benedito Braga, diretor da ANA, argumentou que a cons-
trução das eclusas não pode fi car às custas do setor elé-
trico. “É preciso saber quem vai arcar com as despesas 
das obras”, destaca.

A importância econômica do transporte aquaviário tam-
bém entrou na pauta do encontro, pois as hidrovias esco-
am a produção agrícola e industrial. O diretor-presidente 
da ANA destaca que é preciso haver um Plano Nacional 
de Viação, que aponte os rios com potencial e prioridade 
para a navegação. Machado citou os rios Tocantins-Ara-
guaia, Tapajós-Teles Pires e Amazonas como exemplos 
de bacias com grande potencial para a geração de energia 
e para o transporte aquaviário.

Região castigada pela seca e tida como a mais vulne-
rável à desertifi cação no País, o semi-árido brasileiro é 
um dos locais com maior vulnerabilidade às variações 
do clima. Com o objetivo de discutir formas de mitigar 
os impactos das mudanças climáticas, cientistas, téc-
nicos de governo, especialistas em clima e em desen-
volvimento regional reuniram-se no II Seminário sobre 
Mudanças Climáticas: Implicações para o Nordeste, de 
24 a 26/11, na capital cearense.  

O diretor da ANA Dalvino Franca foi um dos palestrantes. 
Em sua apresentação, destacou que a prioridade no Semi-
árido deve ser a segurança alimentar: água para matar a 
sede, para cozinhar etc. Ele reforçou ainda a necessidade 
de se considerar os aspectos socioculturais das socieda-

Mudanças climáticas e semi-árido entram em foco

des tradicionais no gerenciamento dos recursos hídricos, 
com vistas ao alcance do desenvolvimento sustentável.

Carta de Fortaleza

O evento resultou na elaboração da Carta de Fortaleza, 
entregue ao ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
na I Conferência sobre Mudanças Climáticas e o Nordes-
te, em 26/11. O documento faz um apelo a lideranças e 
a mídia, destacando a vulnerabilidade do Nordeste e de 
outras áreas suscetíveis à desertifi cação. Ele prevê a pos-
sibilidade de as mudanças do clima potencializarem a 
degradação do solo, o comprometimento dos ecossiste-
mas e a desigualdade de acesso a água, assim como sua 
qualidade e quantidade. 
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O Brasil é um dos países mais importantes na produção 
de alimentos, mas, apesar de sua vocação para a agri-
cultura irrigada, ainda são necessárias estratégias para 
explorar racionalmente esse potencial. As perspectivas 
e desafi os da irrigação no País foram debatidos por re-
presentantes do governo, do Congresso, de irrigantes 
e da indústria de equipamentos, em 27/11, na sede da 
ANA, em Brasília. 

O seminário “Presente e Futuro da Agricultura Irrigada 
no Brasil sob a Ótica da Gestão de Recursos Hídricos” 
colocou em discussão o estágio tecnológico da irrigação 
no País (manejo e equipamentos), a situação e os desa-
fi os da agricultura irrigada, o planejamento de recursos 
hídricos/irrigação e a proposta da Política Nacional da 
Agricultura Irrigada. Um documento com propostas 
para o setor foi consolidado ao fi nal do encontro. Para 
saber mais, acesse a Sala de Imprensa no sítio da ANA 
(www.ana.gov.br).

“É preciso alavancar de maneira sustentável a ativida-
de, diminuindo tensões na fronteira agrícola”, afirmou 
o diretor-presidente da ANA, José Machado, na aber-
tura do seminário. 

Hoje, a captação e o consumo de água para a irrigação 
representam, respectivamente, 46% e 69% dos valores 
totais captados e consumidos. São cerca de 4 milhões 
de hectares irrigados em todo o território nacional, sen-
do que estudos da ANA revelam um potencial de 5,35 
milhões de ha potencialmente irrigáveis apenas na ba-
cia do Tocantins-Araguaia.

A área irrigada hoje no País equivale a cerca de 6% da 
área plantada. Apesar disso, responde por mais de 16% 

Os desafios e potenciais da agricultura irrigada

País possui cerca de 4 milhões de hectares irrigados: área com potencial para ser triplicada em 20 anos

da produção e por 35% do valor econômico total gerado 
pelo setor agrícola.

Desenvolvimento sustentável 

Capaz de potencializar o desenvolvimento agrícola, a irri-
gação permite grandes produções sem implicar, necessa-
riamente, expansão da área de cultivo. A água, contudo, 
deve ser empregada de forma racional. 

O sistema de irrigação é usado na cultura de arroz no Rio 
Grande do Sul, por exemplo, há mais de 40 anos. De 1960 
para cá, o uso de água nas lavouras caiu de 17 mil m³/ha 
para 8 mil m³/ha – uma redução de mais de 50%. Por ou-
tro lado, a produtividade saltou de 3 mil kg/ha, na década 
de 60, para 8 mil kg/ha, em 2005. Em 1960 eram necessá-
rios 5,7 mil litros de água para produzir 1kg de arroz, mas 
hoje muitos rizicultores gaúchos conseguem a proporção 
de mil litros de água para cada quilo de arroz. 

Além disso, a irrigação deve visar à conservação dos re-
cursos hídricos, de modo a evitar, por exemplo, o assore-
amento e a poluição de cursos d’água por transporte de 
solo, nutrientes, matéria orgânica e agrotóxicos.

Em busca de soluções

Os participantes do seminário aprovaram documento 
com propostas para o setor de irrigação. Confi ra algumas 
delas: mobilização para a aprovação do Projeto de Lei da 
Irrigação (PL nº 6.381/2005), em tramitação na Câmara 
dos Deputados; criação de Grupo de Trabalho para orga-
nizar um seminário nacional sobre o assunto; a ANA deve 
elaborar documento sobre “certifi cação de uso adequa-
do da água na agricultura irrigada”; etc.

Seminário formulou propostas para a 
atividade no  Brasil
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A diretoria colegiada da ANA aprovou em 16/12 a redu-
ção da vazão mínima do rio São Francisco, em caráter 
emergencial e temporário, até o fi nal de abril de 2009. 
Com isso, a vazão mínima passa de 1.300 metros cúbicos 
por segundo para 1.100m³/s rio abaixo dos reservatórios 
de Sobradinho (BA) e Xingó (AL e SE). A decisão visa a 
preservar o armazenamento de água nesses reservató-
rios, trazendo segurança adicional ao sistema elétrico 
sem prejudicar os demais setores usuários.

A medida foi aprovada após ampla discussão entre re-
presentantes da ANA, Ministério de Minas e Energia, 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Chesf,  
Codevasf, Aneel, Antaq e governos estaduais, em respos-
ta a solicitação enviada pelo setor elétrico à ANA em ou-
tubro. Para ter efi cácia, a decisão precisa ainda de anu-
ência do Ibama, além da adoção de ações para minimizar 
os impactos por parte das entidades usuárias das águas 
abaixo de Sobradinho. 

Grupo de trabalho

A ANA vai criar um grupo de trabalho com representan-
tes dos governos federal e estaduais e do Comitê do São 
Francisco, para identifi car os reais impactos no meio am-
biente e nos usos múltiplos em decorrência de alterações 
na vazão do Velho Chico.

Captação é restabelecida na bacia do Pipiripau

Desde o dia 14/11, está suspenso o rodízio para a capta-
ção de água do ribeirão Pipiripau (DF e GO). A decisão foi 
tomada pela ANA, pela Agência Reguladora de Águas e 
Saneamento do Distrito Federal (Adasa) e pelos próprios 
usuários, após a intensifi cação de chuvas na região.  

Vazão mínima do São Francisco fi ca em 
1.100m³/s até abril

Brasil e Espanha traçam ações para 2009

A ANA recebeu a visita de representantes da Área 
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Am-
biente da Espanha. No encontro foram defi nidas 
ações para 2009 com relação a irrigação, planeja-
mento de bacias etc.

Governo belga quer parceria

A visita do diretor da área de meio ambiente do 
Ministério das Relações Exteriores da Bélgica à 
Agência teve um objetivo específi co: identifi car 
possibilidades de cooperação técnica entre a ANA 
e o governo daquele país.

ANA analisa acordo com a Colômbia

Prevenção de eventos críticos, fi scalização e hidro-
meteorologia são temas que integram a pauta do 
acordo de cooperação técnica que a ANA pretende 
formalizar com o governo colombiano em 2009. 

Ações na bacia Amazônica

Brasil e França assinaram o projeto “Monitora-
mento Espacial Hidrológico na Bacia Amazônica”. 
Um acordo entre os dois países prevê ainda mis-
sões para tratar de gestão, qualidade da água etc.

Concurso Público

As inscrições para o concurso público da ANA fo-
ram prorrogadas até o dia 12/01. São 152 vagas 
de nível superior. O edital pode ser lido no sítio 
da ANA e a inscrição deve ser feita pela página da 
Esaf: www.esaf.fazenda.gov.br. 

A diretoria colegiada da ANA aprovou em dezembro o 
marco regulatório que estabelece as normas para o uso 
das águas da bacia do Verde Grande. As regras vão evi-
tar que a população de duas cidades mineiras fi que sem 
água durante o período de seca. Afl uente do São Fran-
cisco pela margem direita, o rio percorre 27 municípios 
mineiros e oito baianos. Por causa do uso intenso dos re-
cursos hídricos para irrigação, todos os anos os cerca de 
24 mil moradores de Jaíba e Verdelândia, que fi cam no 
norte de Minas, vinham sofrendo com falta de água entre 
agosto  e outubro.    

As outorgas com as regras foram publicadas no Diário 
Ofi cial no dia 19 de dezembro. A partir de janeiro, os usu-
ários que retiram água do Verde Grande terão que reduzir 
a captação dos recursos obedecendo a regras que variam 
de acordo com o nível do rio e a quantidade de água que 
cada usuário retira.

Bacia do Verde Grande ganhou marco regulatório

Grandes usuários, como os agricultores que praticam irri-
gação, terão que reduzir a captação em 20% toda vez que 
o nível do rio fi car abaixo de 1,5 metro e a vazão exceder 
50m³ por hora. Se o nível do rio fi car abaixo de 1,4m, eles 
terão que cortar em 50% a captação de recursos hídricos 
quando a vazão exceder 20m³ por hora. Quando a altura 
do rio for menor do que 1,3m, a captação só será permiti-
da para abastecimento ou por pequenos usuários.

Todos os anos, no fi nal de abril, quando acaba o período 
de chuvas, a ANA vai verifi car a vazão do rio na estação 
de Capitão Enéas e aplicar o modelo de previsão de va-
zões para estimar a disponibilidade hídrica até o fi m de 
setembro. Se for preciso reduzir demandas, os usuários 
serão informados por meio de ofício. Será realizada ain-
da uma reunião na sede do comitê da bacia, em Montes 
Claros (MG), para divulgar as condições de uso da água. A 
vantagem é que os usuários poderão se planejar.
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Conheça a Agência

Uma das atribuições da ANA é capacitar a sociedade 
brasileira para a participação efetiva e eficiente na im-
plementação da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos. Graças a tal atribuição, a Agência capacitou, em 
2008, cerca de 6 mil pessoas, estimulando o debate e a 
conscientização sobre conservação e uso racional dos 
recursos hídricos.

Temas, como: elaboração de projetos de recursos hídri-
cos, captação de recursos fi nanceiros, medição de vazão 
e de descarga líquida, qualidade da água, fi scalização, 
outorga, Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hí-
dricos, hidrossedimentologia, sistemas de informação 
e comunicação; foram amplamente debatidos entre os 
agentes gestores estaduais de recursos hídricos, forma-
dores de opinião e representantes de organismos de ba-
cia, sob a coordenação de especialistas da Agência. 

Capacitação bate recordes em 2008

No âmbito da capacitação, o grande destaque institu-
cional fi cou por conta do projeto Caminho das Águas, 
uma parceria da ANA com a Fundação Roberto Marinho 
para o desenvolvimento de atividades educativas ligadas 
à temática da água. Em 2008, o projeto capacitou 880 
professores do ensino fundamental de escolas públicas 
situadas nas bacias hidrográfi cas dos rios São Francisco e 
Doce. Voltado para o ensino fundamental, o projeto trata 
de assuntos, como: poluição e despoluição dos rios, usos 
múltiplos e governança da água, desenvolvimento susten-
tável e gestão ambiental dos ecossistemas aquáticos.

Seguindo o sucesso alcançado em 2008, a expectativa da 
ANA é promover 38 eventos de capacitação ao longo de 
2009, tais como: Mestrado Profi ssional em Gestão e Re-
gulação de Recursos Hídricos; Rede Nacional de Forma-
ção de Capacidades e Extensão Tecnológica para a Gestão 
da Água; e Projeto Água – Educação para a Vida: Susten-
tabilidade em Microbacias Hidrográfi cas no Brasil.

O Mestrado Profi ssional vai abrir 80 vagas semipresen-
ciais, com carga de 510 h/a. O objetivo é ampliar e aper-
feiçoar os conhecimentos dos técnicos que integram 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singreh), dando prioridade aos profissionais 
dos órgãos gestores estaduais, das agências de bacia 
e da própria ANA.

Expectativa para a capacitação em 2009

Com aporte fi nanceiro no valor de R$ 3,7 milhões, a 
Agência, o CT-Hidro e a SRHU/MMA pretendem apoiar 
cursos de capacitação e de difusão de conhecimentos e 
práticas em recursos hídricos, além de estimular a for-
mação de uma Rede Nacional para a Gestão da Água.

O Projeto Água – Educação para a Vida é fruto de acordo 
fi rmado entre a Câmara dos Deputados, a ANA, o MMA, 
a Unesco, o Instituto IHE Delft e a Cousteau Society 
para promover o envolvimento da sociedade brasileira 
na preservação, conservação e uso racional da água.

Compete à Superintendência de Apoio à Gestão de 
Recursos Hídricos (SAG), entre outras atribuições, 
estimular e apoiar iniciativas voltadas para criação 
e fortalecimento de entes do Singreh, bem como 
a promoção e execução de programas e projetos 
educativos voltados à participação da sociedade na 
gestão de recursos hídricos. A implementação da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de 
domínio da União também está sob tutela da SAG.

Quem é quem
A Gerência de Capacitação do Singreh (Gecap) exe-
cuta, diretamente, ações de capacitação e constrói 
parcerias com instituições nacionais, universidades 
e centros de pesquisa para ampliar o alcance da ca-
pacitação para públicos específicos.

Já a Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos (Gecob) tem a responsabilidade de imple-
mentar, em articulação com os comitês de bacias 
hidrográficas, a cobrança pelo uso de recursos hí-
dricos de domínio da União, além de apoiar os es-
tados na implementação da cobrança nos rios de 
domínio estadual.

Por fim, a Gerência de Gestão de Recursos Hídricos 
(Gerhi) é a responsável pela proposição de estraté-
gias e mecanismos para apoio à criação, à instalação 
e ao funcionamento de comitês de bacias hidrográfi-
cas e de agências de água. O processo de negociação 
da definição do modelo de agência de água e do con-
trato de gestão que será adotado pela bacia, tam-
bém ficam a cargo dessa gerência.

Evolução da capacitação

Pessoas
capacitadas

2006 2007 2008

1.336 2.074 6.000
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Prêmio ANA
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O “Oscar da Água”. Assim foi batizado o Prêmio ANA 
2008, entregue no dia 04/12, na Caixa Cultural de Brasília, 
em cerimônia com cerca de 400 pessoas. Os vencedores 
de cada uma das seis categorias foram eleitos após um 
criterioso processo seletivo entre 272 iniciativas inscritas.

Assim como na primeira edição da premiação, a plurali-
dade dos estados ganhadores manteve-se. Iniciativas do 
Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná, Ceará e São Paulo 
(2) levaram o Troféu Prêmio ANA. Venceram ações que 
envolvem desde a formação de jovens como multiplica-
dores de boas práticas ambientais até o melhoramento 
genético de bactéria remediadora de efl uentes contami-
nados por metais pesados.

Em seu discurso, o diretor-presidente da ANA, José 
Machado, enfatizou a importância da premiação para 
a gestão da água no Brasil. “O Prêmio ANA é um elo de 
um momento muito auspicioso que o País está viven-
do na implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos”, afirmou.

Vencedores

Governo
Um Modelo de Gestão de Abastecimento de Água para 
Comunidades Rurais como Instrumento de Proteção e 
Conservação de um Manancial – Experiência do Sistema 
Adutor Serra de Santana (RN): Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh/RN).

Por meio da elaboração e implementação de um modelo 
de gestão participativa, o projeto tem contribuído desde 
2005 para garantir o acesso universal à água potável para 
as 120 comunidades rurais do sistema adutor Serra de 
Santana, no Rio Grande do Norte, o que tem benefi ciado 
mais de 4,2 mil famílias.

Empresas
Gestão de Recursos Hídricos na Jalles Machado S/A, usi-
na sucroalcooleira.

A Jalles Machado realiza uma política de gestão de recur-
sos hídricos dentro de suas instalações e também nas ci-
dades onde atua, especialmente em Goianésia (GO). En-
tre suas ações, a agroindústria desenvolve um programa 
de recuperação de nascentes e de matas ciliares que já 
possibilitou o plantio de 100 mil mudas nativas.

ONGs
De Olho nos Mananciais: Instituto Socioambiental (ISA)

Mediante ações de educação ambiental que sensibilizem 
a população, o projeto busca reverter a degradação dos 
mananciais que abastecem a Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP). Entre as principais ações do projeto 

E o “Oscar da Água” vai para...

está o evento anual “Abraço na Guarapiranga”, que reúne 
milhares de pessoas em volta da represa e as conscienti-
za sobre a importância do reservatório.

Organismos de bacia
Projeto de Educação Ambiental Pingo d’Água: Consórcio 
para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (Copati)

A educação ambiental de alunos e professores é a tôni-
ca deste projeto, cujo objetivo é proteger e recuperar o 
ecossistema da bacia do rio Tibagi, no Paraná. Quase 130 
mil alunos e mais de 12 mil professores já foram envol-
vidos pela iniciativa, que vem estimulando a adoção de 
práticas de economia de água, entre outras.

Imprensa
Trilogia “Mares, Desertos e Chuvas do Sertão”: O Povo

Os três cadernos especiais do jornal O Povo (CE) deixam 
de lado os estereótipos sobre o Semi-árido e revelam o 
processo de desertifi cação pelo qual passa parte da re-
gião, a importância da chuva para a ressurgência do Se-
mi-árido e o risco de escassez de água no Ceará.

Academia
Construção de uma Linhagem Bacteriana Apta para Bior-
remediação de Efl uentes Contaminados por Metais Pe-
sados: Universidade de São Paulo (USP)

Os pesquisadores Ronaldo Biondo e Ana Clara Schen-
berg, da Universidade de São Paulo (USP) melhoraram 
geneticamente a bactéria Cupriavidus metallidurans 
CH34. Como resultado, a nova linhagem bacteriana au-
mentou sua capacidade de melhora da qualidade de 
efl uentes contaminados por metais pesados.

Parceiros
O Prêmio ANA contou com o patrocínio da Caixa Econô-
mica Federal, o apoio do Banco do Brasil, além da par-
ceria do Ministério do Meio Ambiente e da Associação 
Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas).

Saiba mais em www.ana.gov.br/premio.
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