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Promovido pela ANA e instituições parceiras, o programa remunera agricultores 
por trabalhos de conservação da água e do solo em suas propriedades.
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O gerente de Conservação da ANA, Devanir dos Santos, traça um panorama 
da irrigação no Brasil de uso racional dos recursos hídricos.

4 Rios Tocantins e Araguaia
Agência revisa Plano Estratégico do Tocantins-Araguaia, região que possui 
abundância de recursos naturais e potencial para geração de energia elétrica, 
navegação e expansão da fronteira agropecuária.
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Editorial

Expediente

O Brasil é o país com maior espaço para expandir sua fronteira agrícola. As estimativas apon-
tam a existência de 200 milhões de hectares de terras agricultáveis fora de áreas de preserva-
ção ou com relevo. Esse dado reforça a necessidade de planejar a irrigação, uma das ativida-
des econômicas que mais demandam recursos hídricos, 69% das vazões de consumo.

Nesta edição, o gerente de Conservação de Água e Solo da ANA, Devanir Garcia dos Santos, 
fala sobre os desafios desse setor no Brasil, onde há 30 milhões de hectares irrigáveis. Mes-
mo irrigando atualmente apenas quatro milhões de hectares, já falta assistência técnica e 
planejamento. Na entrevista, o especialista da ANA explica porque é importante conciliar 
o Plano de Irrigação com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e como o Projeto de Lei 
6381/05, que tramita no Congresso Nacional e cria a Política Nacional de Irrigação, vai con-
tribuir para incentivar o crédito, a pesquisa e o planejamento dessa atividade. 

A matéria de capa traz um tema que vai ganhar espaço este ano entre os gestores de recursos 
hídricos: as águas transfronteiriças. Esse é o tema do Dia Mundial da Água, comemorado no 
dia 22 de março. A matéria da página 5 mostra a importância da cooperação internacional 
para manter os rios que dividem nações ou regiões e para evitar conflitos.

O boletim deste bimestre também traz uma matéria sobre a articulação institucional em 
prol do marco regulatório do açude Forquilha (CE), além de informações sobre os comitês 
de bacia que estão renovando sua composição.   

Outro destaque desta edição é a conclusão do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos 
rios Tocantins e Araguaia, encomendado pela ANA. Responsável por 11% do território na-
cional, a região por onde passam esses cursos d’água possui abundância em recursos na-
turais e é fundamental para a expansão da fronteira agrícola. Além disso, esses rios são 
estratégicos para geração de energia elétrica e têm enorme potencial para navegação. 

O ÁguasBrasil também traz um levantamento dos resultados da cobrança pelo uso das 
águas, em operação atualmente nas bacias do PCJ e em fase de implementação na bacia 
do São Francisco.

Boa Leitura! 
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Entusiasta da irrigação, o gerente de Conservação de Água e Solo da ANA, Devanir 
Garcia dos Santos, acredita que a próxima “revolução verde” será feita com a água. 
Para o especialista em irrigação pelo Instituto de Pesquisa de Vercelli (Itália) e mes-
tre em Gestão Econômica do Meio Ambiente pela Universidade de Brasília, o Brasil 
é um dos países mais promissores para a atividade: “Temos cerca de 30 milhões de 
hectares irrigáveis, e hoje utilizamos por volta de quatro milhões”. 

ÁguasBrasil – Qual é o cenário geral das atividades e regiões que costumam utilizar 
mais irrigação no Brasil?
Devanir dos Santos – A irrigação no Brasil tem algumas características específicas. 
Por exemplo, ela está concentrada na região Sul, onde há mais de um milhão de hec-
tares irrigados com a cultura do arroz. Há também uma irrigação muito forte voltada 
para a produção de grãos no Centro-Oeste e Sudeste. E uma irrigação de sobrevivên-
cia, de oportunidade de negócios, na região Nordeste, onde está concentrada com 
muito sucesso a fruticultura. 

AB – Essa distribuição regional e os tipos de cultura predominantes em cada uma 
delas são realmente adequados?
DS – É o próprio perfil das regiões que impõe isso. Por exemplo, a razão de se con-
centrar a produção de arroz no Rio Grande do Sul são os Pampas, onde há uma re-
gião muito grande, plana, com uma boa disponibilidade de água. Apesar de já haver 
alguns conflitos localizados, ainda há uma disponibilidade razoável de água para a 
irrigação por inundação. 

AB – É possível relacionar métodos de irrigação com tipos de cultura?
DS – Sem dúvida. Quando se trabalha com a irrigação de frutículo, por exemplo, as 
plantas são mais espaçadas, então os métodos localizados (de irrigação por goteja-
mento ou microaspersão) são os mais recomendados e, se bem operados, são os mais 
eficientes, porque não é preciso irrigar a área toda, só o entorno da planta. Por outro 
lado, a irrigação de grãos não pode ser localizada, tem que atingir a área toda. Aí os 
métodos por aspersão são os mais eficientes.

AB – Há uma receita de como fazer o uso racional da água na irrigação?
DS – Não é simples, mas em linhas gerais é preciso trabalhar em três frentes. Primeiro, 
ter um bom projeto: o sistema deve estar adaptado à cultura, ao tipo de solo, à região 
e à maneira de desenvolver a agricultura. A segunda é fazer um manejo de água no 
solo, para ter certeza dos níveis de umidade que há na terra. Essa talvez seja a maior 
dificuldade, e é fundamental ter um sistema que permita avaliar quanto foi colocado 
no solo, para evitar desperdícios.  O terceiro ponto engloba os chamados “pacotes tec-
nológicos”. Não adianta ter uma boa irrigação e um bom controle de água no solo, mas 
utilizar uma cultura sem potencial de produção naquela região. 

AB – O Brasil está num nível avançado em relação a esses três aspectos?
DS – Se falarmos em média, ainda temos muito a avançar: gastamos mais água do que 
o necessário para manter a irrigação que temos hoje. Apesar de termos boas pesquisas e 
equipamentos cada vez mais eficientes, temos alguns entraves; por exemplo, a questão 
da assistência técnica e do crédito rural – muito voltado para as culturas de sequeiro. 

AB – Como o Projeto de Lei nº 6381/05 (Política Nacional da Irrigação) pode contribuir?
DS – Ele prevê uma boa integração entre recursos hídricos e irrigação e a criação de 
alguns mecanismos fundamentais para o fortalecimento da irrigação, principalmente 
privada. Também pressupõe a criação de um plano de irrigação que, se for perfeita-
mente associado aos planos de recursos hídricos, vai possibilitar a identificação das 
regiões mais promissoras para os investidores. Ele prevê ainda um trabalho forte de 
assistência técnica, crédito e pesquisa. 

“Nós temos vocação, e o 
mundo demanda alimentos. 

Por que não produzir utilizan-
do a água? Só que vamos ter 

que nos organizar e fazer uma 
irrigação mais racional.” 

O agrônomo Devanir dos 
Santos trilhou longa tra-
jetória na área da irrigação, 
passando pela Fundação 
Rural Mineira (Ruralminas), 
Codevasf, Instituto Inter-
americano de Cooperação 
pela Agricultura (IICA) etc.

No 10 | Janeiro • Fevereiro 2009 | 3 |

Entrevista
D

en
is

e 
Ca

pu
to

 / 
Ba

nc
o 

de
 Im

ag
en

s A
N

A

Devanir dos Santos



v 

Informativo Agência Nacional de Águas| 4 |

elaboração do plano, que será apresentado para aprova-
ção do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
em abril deste ano.

Três etapas marcaram a elaboração do Plano: o diagnós-
tico sobre as condições atuais da região; a avaliação de 
cenários, que representa a visão de futuro da região fren-
te ao crescimento econômico e às ações de gestão, e a 
consolidação do Plano, que é a definição de ações para 
garantir o uso sustentável dos recursos hídricos.

A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia

Com uma área de 967.059km², a Região Hidrográfica 
do Tocantins-Araguaia corresponde a 11% do território 
brasileiro e abrange seis unidades da Federação: Distrito 
Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocan-
tins. Esta é a maior região hidrográfica completamente 
situada no país. Cerca de 8 milhões de pessoas vivem na 
Região, sendo 72% em áreas urbanas. No entanto, a den-
sidade demográfica da região é de aproximadamente 8 
habitantes por quilômetro quadrado, muito abaixo da 
média nacional de 19,8.

O Cerrado e a Amazônia são os biomas característicos da 
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. A partir da 
década de 70, com a construção da rodovia Belém-Brasí-
lia, cresceu o desmatamento da região. Também contri-
buiu para o processo a expansão das atividades agrope-
cuárias e de mineração.

Geral

Em 2008, a ANA terminou o Plano Estratégico de Re-
cursos Hídricos dos Rios Tocantins e Araguaia. Desde a 
conclusão do trabalho, a Agência atua na revisão e con-
solidação do estudo, que resultará no Relatório Síntese 
do Plano Estratégico, previsto para ser concluído em fe-
vereiro e que será publicado neste ano.

O caráter estratégico do trabalho deve-se ao fato de 
que a Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui 
abundância de recursos naturais, potencial de geração de 
energia elétrica, de navegação e de expansão da fronteira 
agropecuária. Além disso, empreendimentos em execu-
ção e projetados e potenciais conflitos socioambientais 
caracterizam a região. Por isso, a ANA concebeu o plano 
para minimizar e antecipar conflitos, compatibilizando a 
utilização da água com as demais políticas setoriais a fim 
de assegurar o uso sustentável do recurso.

Com o horizonte de ações e programas a serem imple-
mentados até 2025 na Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia, o plano prevê custos de R$ 3,8 bilhões dividi-
dos entre saneamento ambiental, uso sustentável da 
água e fortalecimento institucional a favor da gestão de 
recursos hídricos na região.

Durante sua elaboração, 14 reuniões foram feitas nos 
estados da Região do Tocantins-Araguaia. O aspecto 
participativo do trabalho garantiu que representan-
tes de usuários da água da região, sociedade civil, go-
vernos estaduais e governo federal acompanhassem a  

Água sem condições de consumo humano ou animal, 
poluída por agrotóxicos e animais. Esse é o estado do 
açude Forquilha, localizado na cidade de mesmo nome 
ao norte do Ceará. Devido a esse quadro, a ANA, o De-
partamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), 
a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará 
(Cogerh/CE), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Acaraú 
e a Prefeitura de Forquilha se reuniram no dia 19 de 
janeiro em busca de soluções para o reservatório, por 
meio da elaboração de um marco regulatório.

Para embasar as discussões entre as instituições envol-
vidas na recuperação do reservatório, o Dnocs e a Co-
gerh/CE elaboraram um inventário ambiental de causas 
e problemas enfrentados pelo açude Forquilha. Segun-
do o relatório, o emprego de agrotóxicos e a criação de 
cerca de 2,5 mil cabeças de gado comprometem a qua-
lidade da água do Forquilha.

Para recuperar o açude, o marco regulatório vai delimitar 
as áreas de preservação do reservatório e exigir a retira-
da dos pecuaristas, agricultores de subsistência e de uma 
indústria de reciclagem de papel, que estão nesses locais. 
Conforme o superintendente de Outorga e Fiscalização 

ANA revisa e consolida o Plano Estratégico do Tocantins-Araguaia

Instituições trabalham por marco regulatório do açude Forquilha

da ANA, Francisco Lopes Viana, a recuperação pode 
ocorrer em cinco anos, dependendo das condições cli-
máticas da região. “A ação é coercitiva e a recuperação 
do açude é lenta, mas tende a recuperar a água para o 
abastecimento humano”, destaca Viana.

A Agência e as demais instituições esperam a retirada es-
pontânea dos usos irregulares da água do açude, princi-
palmente pelo trabalho de conscientização desenvolvido 
pelo Comitê da Bacia do Acaraú. A retirada será prece-
dida por uma notificação administrativa da Superinten-
dência de Outorga e Fiscalização da ANA, com prazo e 
demais condições para sua efetivação. Em caso de des-
cumprimento da notificação, a Polícia Federal poderá ser 
acionada por se tratar de um açude da União.

O açude Forquilha

Localizado ao norte do Ceará, o Forquilha é um açu-
de público federal construído entre 1919 e 1928 com 
a barragem do riacho Madeira. Os usos irregulares da 
água relacionados à utilização de agrotóxicos e à cria-
ção de gado são os principais causadores da forte de-
gradação do reservatório.



v 

Capa

No 10 | Janeiro • Fevereiro 2009 | 5 |

Pa
ul

o 
V

irg
íli

o 
/ B

an
co

 d
e 

Im
ag

en
s A

N
A

Bacias hidrográficas, rios, lagos, aquíferos e demais 
corpos hídricos cujas águas são compartilhadas por 
dois ou mais estados ou países são denominados 
transfronteiriços. Essa é a definição reconhecida e 
adotada pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil e 
pelo Direito Internacional.

Um levantamento da ANA aponta a existência de 83 
rios fronteiriços e transfronteiriços no Brasil. Conside-
rando as bacias hidrográficas como unidades de ges-
tão, as maiores de rios fronteiriços e transfronteiriços 
que abrangem nosso país são a Amazônica e a do Prata. 
Além destas, temos bacias menores e sub-bacias que 
integram a do Prata: bacias dos rios Paraguai, Paraná, 
Uruguai, Apa e Quaraí. 

A ANA vem trabalhando para estabelecer regras de uso 
nas bacias hidrográficas transfronteiriças, respeitando 
acordos e tratados existentes com outros países. Em li-
nhas gerais, o Brasil tem tratado a questão das águas 
transfronteiriças de forma cooperativa, em busca da 
segurança do acesso aos recursos hídricos em todos os 
lados das fronteiras.

ANA em ação

A iniciativa piloto aconteceu na bacia hidrográfica do 
rio Apa, compartilhada entre o Brasil e o Paraguai. Em 
2004 houve a instalação do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada da 

Águas fronteiriças e transfronteiriças

As águas transfronteiriças estão presentes em todos os continentes, ocupando quase 50% da superfície terrestre

Bacia Transfronteiriça do Rio Apa (GT do Apa), com re-
presentantes dos dois países. Em 2006 foi assinado o 
Acordo de Cooperação entre o Brasil e o Paraguai. O 
objetivo é perseguir o desenvolvimento sustentável e a 
gestão integrada na bacia hidrográfica, que possui cer-
ca de 15.000km2, dos quais mais de 12.000km2 estão em 
território brasileiro.

Outro exemplo está na bacia hidrográfica do rio Qua-
raí, onde as águas são compartilhadas com o Uruguai.  
A grande demanda de água do lado brasileiro é para irri-
gação de arroz, sobretudo na época do cultivo (de outu-
bro a março), quando o rio apresenta baixas vazões. Em 
2008 a ANA trabalhou para que todos os usuários bus-
cassem regularização, solicitando a outorga de direito 
de uso da água, o que possibilitou levantar a demanda 
total. Com base nesses dados, a Agência trabalha para 
aprovação da proposta de marco regulatório, ainda 
para o primeiro semestre de 2009.

De acordo com a proposta da ANA, quando o nível d’água 
monitorado pela estação fluviométrica da cidade de Qua-
raí (RS) for superior a 50cm todos podem usar os recursos 
hídricos sem restrição; entre 36 e 50cm, todos devem re-
duzir suas demandas em 45%; entre 20 e 36cm todos de-
vem reduzir em 70%; e, abaixo de 20cm, deve haver inter-
rupção total dos usos. Dessa forma, é possível minimizar 
os conflitos com usuários do Uruguai. As regras não são 
válidas para o abastecimento da cidade de Quaraí, por se 
tratar de uso prioritário, definido pela Lei nº 9.433/97.

O desafio da gestão compartilhada
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As eleições acontecerão em plenárias setoriais em junho 
próximo, e a posse dos eleitos e de seus suplentes está 
prevista para o mês de julho.

Radiografia

A bacia do Piranhas-Açu abrange 147 municípios: 45 no 
Rio Grande do Norte e 102 na Paraíba, envolvendo uma 
população de cerca de 1,5 milhão de habitantes. São pes-
soas que vivem de uma economia marcada pela irriga-
ção, carcinicultura (criação de camarões), mineração e 
outras, grande parte delas dependentes do uso direto ou 
indireto de recursos hídricos.

“Esse contexto reforça a importância da instalação do 
comitê de bacia, que tem entre suas atribuições mediar 
conflitos pelo uso da água. E isso numa região caracteri-
zada pela escassez desse recurso”, enfatiza José Carlos 
de Queiroz, especialista em recursos hídricos da ANA.

Mais informações em www.piranhasacu.cbh.gov.br.

Totalmente inserida no Semiárido, a bacia do rio Pira-
nhas-Açu deve contar com um comitê instalado e em 
pleno funcionamento até o próximo semestre. Já em 
fevereiro, um grupo de mobilizadores sociais começou a 
ser capacitado em temas como gestão da água, Política 
Nacional de Recursos Hídricos, função dos comitês, além 
do contexto geral da bacia (principais usos de água, con-
flitos, etc.). Agora, os 12 mobilizadores (oito da Paraíba e 
quatro do Rio Grande do Norte) e os dois coordenadores 
de mobilização têm como desafio passar adiante esse co-
nhecimento e estimular a participação do maior número 
de segmentos envolvidos na gestão da água nos dois es-
tados da bacia (PB e RN).

No trabalho de mobilização, já foram realizados quatro 
encontros na Paraíba e dois no Rio Grande do Norte. 
Esses eventos são voltados aos interessados em con-
correr a uma das 32 cadeiras titulares do colegiado. Há 
vagas para representantes da indústria, irrigação, abas-
tecimento humano, organizações não governamentais, 
entidades de pesquisa, poder municipal, entre outros.  

A cidade de Franca (SP) sedia no dia 11 de março pro-
cesso eleitoral para preencher 11 vagas do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande (CBH-
SMG). São cadeiras destinadas a representantes da 
sociedade civil: cinco de entidades ligadas a usuários 
de água; duas de universidades, institutos de ensino 
superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; duas de sindicatos de trabalhadores, as-
sociações técnicas não governamentais e comunitá-
rias; e duas de entidades ambientalistas.

As instituições candidatas devem ter pelo menos um ano 
de existência, ser legalmente constituídas e possuir sede 
na bacia.  Para participar, os interessados devem se ca-
dastrar na sede do comitê até as 14h do dia do processo 
eletivo, portando os seguintes documentos da entidade 
que representam: o estatuto (para instituições sem ca-
dastro no CBH-SMG), ofício de indicação assinado pelo 
representante legal e ata da posse da atual diretoria. 
Mais informações: (16) 3724-5270. 

Conforme o estatuto do colegiado, o comitê tem 33 
membros, sendo um terço para cada uma das seguintes 
representações: sociedade civil, estado de São Paulo e 
municípios paulistas da bacia. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce anunciou em 
18 de fevereiro os habilitados e os inscritos com pendências 
interessados em concorrer a uma das 52 cadeiras (elegí-
veis) do colegiado. A lista final de habilitados sai no dia 4 de  
março. Os eleitos vão integrar o colegiado de 2009 a 2012.

O cargo de analista administrativo/qualquer área 
de formação foi o mais disputado do concurso 
da ANA, realizado no dia 1º de março, com 540,2 
candidatos por vaga. A Escola de Administração 
Fazendária (Esaf) recebeu 23.651 inscrições, que 
concorrem às 152 vagas oferecidas para os car-
gos de analista administrativo, especialista em 
recursos hídricos e especialista em geoprocessa-
mento. Acesse a lista completa em: www.esaf.
fazenda.gov.br. 

Selo do rio Paranaíba é lançado

Os Correios colocaram em circulação 150 mil uni-
dades do selo em homenagem ao rio Paranaíba, 
cujo valor facial é de R$2,60. A peça ilustra a usi-
na hidrelétrica São Simão, na cidade de mesmo 
nome em Goiás, por causa do potencial de gera-
ção de energia elétrica da bacia hidrográfica, que 
abrange o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul. O processo de elaboração do 
selo contou com a participação da ANA, que pro-
duziu o edital da peça.

Agência descarta documentos pela 1ª vez

A ANA tornou-se a terceira agência reguladora fe-
deral a eliminar documentos, em janeiro. O dire-
tor-presidente da Agência, José Machado, descar-
tou o primeiro dos 65 mil documentos, que após 
esta etapa serão reciclados.

Começa a mobilização para instalar o Comitê do Piranhas-Açu

Comitê de bacia renova seus membros da 
sociedade civil

Eleições no Comitê do Rio Doce

Concurso público da ANA I
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valor da cobrança, em 2008, chegou a R$ 17, 8 milhões, 
ou seja, um aumento de 34,47% em relação a 2007. Neste 
caso, o setor industrial predomina (em número de em-
preendimentos) e o setor de saneamento ocupa o segun-
do lugar entre os usuários pagantes.

A arrecadação nas duas bacias federais soma cerca de 
R$ 25 milhões em 2008. Na bacia do rio Paraíba do Sul 
os recursos arrecadados foram integralmente repassa-
dos para a Agência de Água da Bacia, a Agevap, para 
serem investidos em empreendimentos aprovados 
pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul (Ceivap). Já nas Bacias PCJ, o valor 
arrecadado foi repassado à Agência PCJ que o aplicou 
em 48 ações de recuperação das bacias, conforme 
aprovado pelos comitês.

torno dos mecanismos e valores de cobrança na ba-
cia hidrográfica. Os poderes públicos, os setores usu-
ários e as organizações civis representadas no âmbito 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(CBHSF) estão em fase de construção da metodologia 
de cobrança. A expectativa da ANA é que a cobrança 
seja implementada ainda este ano. 

“A cobrança vai inaugurar uma nova fase na gestão de 
recursos hídricos da bacia, permitindo a criação da sua 
agência de água e a realização de diversas ações de 
recuperação”, afirma Patrick Thomas, gerente de Co-
brança da ANA.

Receber, organizar, padronizar, produzir, manter e dis-
ponibilizar dados e informações geográficas são atribui-
ções da Gerência de Informações Geográficas da ANA 
(Gegeo), que também apoia as atividades relativas à pro-
dução de informações geográficas nas demais unidades 
organizacionais da Agência.

À Gerência de Acompanhamento de Projetos de Sis-
temas (Geaps) compete, também, a organização, o 
planejamento e a execução de atividades de gestão 
de projetos de sistemas relativos ao Snirh e a outros 
sistemas da ANA, em articulação com as diversas ins-
tituições interessadas. 

O gerenciamento dos processos de Tecnologia da Infor-
mação de interesse do Snirh e de outros sistemas inter-
nos também é atribuição da Geaps.

Estabelecida como um dos instrumentos da Lei das 
Águas (Lei nº 9.433/97), a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos vem superando as expectativas ao longo dos 
anos. Nas bacias hidrográficas de rios federais em que já 
está implementada – Paraíba do Sul (MG, RJ e SP) e Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí (SP e MG) –, a cobrança repre-
senta ganhos expressivos para os usuários de suas águas. 
Em 2008, os R$ 9, 1 milhões que foram arrecadados com 
a cobrança na bacia do Rio Paraíba do Sul representaram 
um aumento de 2,85% em relação ao ano de 2007, quan-
do a arrecadação foi de R$ 8,9 milhões. Dos usuários pa-
gantes, o setor de saneamento é o mais expressivo, se-
guido pelo setor industrial. 

Na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias 
PCJ), onde o instrumento é uma realidade desde 2006, o 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de 
domínio da União já é uma realidade em bacias hidro-
gráficas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Em rios estaduais, já acontece no Rio de Janeiro (desde 
2004) e em São Paulo (desde 2007). O Ceará cobra uma 
tarifa sobre o uso de água bruta desde 1996, visando a 
arrecadar recursos para manter a infraestrutura hídri-
ca do estado – iniciativa seguida pelo estado da Bahia, 
em 2006. A essa realidade será acrescida mais uma ex-
periência de cobrança: a da bacia do rio São Francisco. 

Aprovada em 2006, a cobrança pelo uso das águas do 
rio São Francisco vem sendo alvo de discussões em 

A Superintendência de Gestão da informação (SGI) é a 
responsável, entre outras coisas, pela organização, im-
plementação e administração do Sistema Nacional de In-
formações sobre Recursos Hídricos (Snirh) – http://www.
ana.gov.br/portalsnirh/. Além de tal atribuição, a dispo-
nibilização e a promoção do intercâmbio de dados e in-
formações com os estados e as entidades relacionadas 
à gestão de recursos hídricos ficam a cargo da Superin-
tendência. Ao todo, 24 profissionais atuam na SGI, que 
conta com três gerências.

Quem é quem
A Gerência de Tecnologia da Informação (Getec), além 
de outras atribuições, desenvolve, implanta e mantém 
sistemas de informações de recursos hídricos na ANA. O 
desenvolvimento de sistemas de informações de recur-
sos hídricos na Agência também é atribuição da Getec.

Cobrança em rios federais evolui a cada ano

Presente e futuro da cobrança

Concurso público da ANA I

Valores cobrados (em R$) Valores arrecadados (em R$)

Bacia 2007 2008 2007 2008

Paraíba do Sul 8.907.180 9.160.917 6.458.976 7.990.863

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 13.238.456 17.798.768 12.806.441 17.029.611

Conheça a Agência



Boas Práticas

*Comitês PCJ, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP), Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA/SP), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Prefeitura de Extrema (MG), Instituto Estadual de Florestas 
de Minas Gerais (IEF/MG) e a ONG The Nature Conservancy (TNC).

**TNC, Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Ca-
esb), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil.
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Conservar a água e o solo é literalmente um bom negó-
cio. A Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria 
com outras instituições* vem desenvolvendo o Programa 
Produtor de Água, que remunera agricultores pelos traba-
lhos realizados de conservação da água e do solo de suas 
propriedades. Como conseqüência, as populações que 
dependem dos ribeirões, córregos e rios preservados aca-
bam se beneficiando com uma água de melhor qualidade 
e em maior quantidade.

Vários tipos de serviços podem ser prestados por agricul-
tores para a conservação da água e do solo, como: recu-
peração e preservação de nascentes, reflorestamento de 
áreas de preservação permanentes (APPs), readequação 
de estradas vicinais, plantio direto e construção de barra-
ginhas para capacitação e infiltração da água. “A conserva-
ção da água e do solo é um dos melhores meios de se fazer 
a gestão da oferta de água, pois aumenta sua quantidade 
e melhora sua qualidade”, afirma o gerente de Conserva-
ção de Água e Solo da ANA, Devanir dos Santos.

Os produtores rurais contemplados pelo Programa rece-
bem os incentivos financeiros de acordo com o grau de 
redução de erosão e sedimentação do solo, a melhoria da 
cobertura vegetal da bacia e a eficácia destas ações para 
a redução da poluição difusa e o aumento da infiltração da 
água no solo. O Produtor de Água também premia quem 
já desenvolvia boas práticas de conservação de água e 
solo para que continuem realizando as boas práticas. Se-
gundo Devanir, o solo conservado traz benefícios econô-
micos aos produtores, pois tem uma produtividade me-
lhor, já que perde menos nutrientes e permite uma maior 
infiltração de água – o que melhora a umidade do solo.

As primeiras iniciativas do Produtor de Água foram 
desenvolvidas na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, entre São Paulo e Minas Gerais. Os Comitês das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitês 
PCJ) aprovaram o primeiro projeto dentro do programa 
concebido pela ANA: “Difusão e Experimentação de um 

Recompensa para a conservação de água e solo

Sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais para 
a restauração da Saúde ‘Ecossistêmica’ de Microbacias 
Hidrográficas dos Mananciais da Sub-bacia do Cantarei-
ra”. A ação ocorre em duas sub-bacias definidas como 
prioritárias para a produção de água na região: a do ri-
beirão das Posses, em Extrema (MG); a do ribeirão Moi-
nho, em Nazaré Paulista (SP); e a do ribeirão Cancan, 
em Joanópolis (SP).

Produtor de Água na bacia do Pipiripau

A Agência Nacional de Águas tem se articulado com ou-
tras instituições** desde novembro de 2008 para inserir 
o Programa Produtor de Água na bacia do ribeirão Pipi-
ripau, que abrange parte do Distrito Federal e de Goiás. 
Em 29/01, as instituições se reuniram para trocar infor-
mações para a elaboração do diagnóstico da bacia. As-
sim será possível quantificar os passivos ambientais da 
região e saber o valor dos investimentos necessários para 
a recuperação da bacia – o que inclui obras e pagamentos 
por serviços ambientais.

A bacia do ribeirão Pipiripau foi escolhida por reunir ca-
racterísticas ideais para o Produtor de Água, como: ta-
manho considerável, vocação agrícola, disputa pelo uso 
da água por diferentes tipos de usuários (irrigação e sa-
neamento, por exemplo) e em função do estágio de de-
gradação ambiental.

Iniciativa de sucesso

Durante o Intercâmbio de Aprendizagem sobre Conser-
vação (ConEx), em Vancouver, Canadá, em outubro de 
2008, o Programa Produtor de Água foi apresentado 
como uma iniciativa de sucesso nos municípios da bacia 
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Dentro do Brasil, 
uma prova de reconhecimento ao trabalho foi a escolha 
do Programa entre as três melhores iniciativas da cate-
goria Gestão de Recursos Hídricos do Prêmio Fundação 
Banco do Brasil de Tecnologia Social 2007.

Programa Produtor de Água reconhece os produtores que contribuem para a melhoria da quantidade e qualidade da água.
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