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Editorial

Expediente

Março foi um dos meses mais dinâmicos da Agência Nacional de Águas, que participou 
ativamente do 5º Fórum Mundial da Água, em Istambul, na Turquia; lançou o primeiro 
Relatório de Conjuntura; teve seu o Plano Estratégico dos rios Araguaia-Tocantins apro-
vado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e deu posse ao novo diretor 
Paulo Varella.

A ANA tem participado do Fórum Mundial das Águas desde sua primeira edição, que 
aconteceu no Marrocos, em 1997. Naquele ano, porém, o fórum só recebeu 500 pessoas. 
Cinco edições depois, mais de 25 mil pessoas comparecerem ao evento. A participação da 
ANA teve peso e contou com parcerias. Leia na página 8.

No mês em que se comemorou o Dia Mundial da Água (em 22 de março), a ANA deu 
início à divulgação da primeira publicação brasileira que reúne as principais informações 
sobre os recursos hídricos do país, como disponibilidade de água superficial e subterrânea, 
chuvas, qualidade das águas, gerenciamento dos recursos, gastos com o setor, etc. O 
Relatório de Conjuntura traz informações do ano de 2007 e será atualizado anualmente. 
Leia a matéria de capa na página 5.

Para o novo diretor Paulo Varella, que tomou posse no dia 26 de março, o Relatório 
de Conjuntura vai se tornar uma ferramenta importante de medição da qualidade e 
quantidade de recursos hídricos, além de um subsídio fundamental para a definição 
das políticas públicas para o setor. Na entrevista na página 3, Varella fala da neces-
sidade de construir um mapa de gestão dos rios, que compatibilize ações e metas 
nos diferentes estados, algo fundamental em um país federativo, como Brasil. 
  
Ainda nesta edição, há informações na página 6 sobre a medição da altura dos rios 
da Bacia do Amazonas, um trabalho fundamental que aciona todo o sistema de 
alerta do país. Os dados coletados pela rede hidrometeorológica da ANA indicam 
que em junho pode haver uma grande cheia em Manaus. A matéria da página 8 conta 
como foi a participação da ANA no maior evento mundial sobre recursos hídricos.

Boa Leitura! 



V 

Geólogo graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Paulo 
Lopes Varella Neto tomou posse como diretor da Agência Nacional de Águas no dia 
26 de março. O potiguar, pós-graduado em Hidrologia Subterrânea pela Universida-
de Politécnica de Barcelona, já trabalha na ANA como superintendente desde 2004. 
Entre as principais atribuições de Varella, estão a gestão do Programa Nacional de 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (Proágua Nacional), de projetos nas bacias 
do Alto Paraguai e do São Francisco, além de programas que envolvem o desenvolvi-
mento sustentável de recursos hídricos no Semiárido brasileiro (Proágua Semiárido).

ÁguasBrasil – Como diretor da ANA, que  linha de trabalho o senhor pretende adotar?
Paulo Lopes Varella Neto – Uma linha de diálogo e articulação permanente, intra e 
interinstitucional, subordinada a uma visão de Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, de conjunto e de país. Uma linha de dinamismo, de proatividade e de 
incessante busca por agilidade e eficácia.

AB – Como a Agência pode atuar em prol da melhoria da quantidade e da qualidade 
da água do Brasil?
PLVN – Promovendo a aplicação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos em todo seu potencial, o que garante os usos múltiplos dos rios. Um exemplo é a 
concessão de outorga para a construção de hidrelétricas. Ao impor as condições necessá-
rias, a ANA contribui para integrar o setor de energia com outros, como o de navegação.

AB – Como avalia o estágio atual de implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos?
PLVN – A sensação é de que, apesar de termos caminhado uma enormidade, é preciso 
mapear gargalos, acelerar o passo e avançar muito mais. A falta de definição de metas ao 
longo do tempo nos impede, entretanto, de estabelecer com clareza em que ponto estamos.

AB – O que pode ser feito para acelerar a implementação da Política de Recursos Hídricos?
PLVN – A dimensão continental do Brasil nos remete a situações bastante díspares com 
relação ao estágio da implementação da Política Nacional de Recursos. Um planeja-
mento que leve em conta a base territorial e as diferentes realidades regionais e locais 
é fundamental. A ANA tem trabalhado nessa direção e está aperfeiçoando um mapa 
de gestão que leva em conta sua ação nas bacias hidrográficas em todos os estados e 
no DF, em diversos horizontes de tempo. É necessário, a partir daí, que se trabalhe no 
estabelecimento de um pacto federativo, que possibilite a construção de uma “diretiva-
quadro brasileira” que estabeleça condições e metas a serem atingidas pelos diferentes 
estados e o DF.

AB – As águas superficiais e subterrâneas devem ter uma gestão integrada? Por quê?
PLVN – Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, falamos de duas expressões da mesma 
essência. O ciclo hidrológico integra as águas superficiais e subterrâneas, e o trato de 
uma influi na outra.

AB – De que forma o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil pode 
contribuir para a gestão das águas do país?
PLVN – O Relatório de Conjuntura apresenta um panorama da situação dos recursos 
hídricos em um determinado momento. Edições anuais apontam a tendência da evo-
lução dos padrões de qualidade e quantidade desses recursos, permitindo fazer face 
aos problemas observados.

AB – Como a associação da ANA com organismos internacionais pode melhorar a ges-
tão das águas brasileiras?
PLVN – O sistema de gestão brasileiro é avançado e inovador. No entanto, é bastante 
jovem, e a vivência com os organismos internacionais pode nos oferecer “lições apren-
didas” e nos ser útil para evitarmos certas práticas e nos concentrarmos em outras. O 
Proágua e os projetos GEF são exemplos bem-sucedidos de atuação conjunta da ANA 
com tais organismos.

“O sistema de gestão (de 
recursos hídricos) brasileiro 
é avançado e inovador. No 

entanto, é bastante jovem e 
a vivência com os organismos 

internacionais pode nos 
oferecer ‘lições aprendidas’ 

e nos ser útil para evitarmos 
certas práticas e nos concen-

trarmos em outras.”

Desde 2004, o geólogo Paulo 
Varella trabalha na Agência 
Nacional de Águas como 
superintendente, com ênfase 
em programas e projetos.
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Três etapas marcaram a elaboração do plano: o diagnós-
tico sobre as condições atuais da região; a avaliação de 
cenários e a consolidação do trabalho. O documento foi 
elaborado pela ANA com ampla participação de diversos 
atores das seis unidades federativas banhadas pela bacia: 
Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Distrito 
Federal. Além da realização de reuniões públicas, o pro-
cesso de construção do plano foi acompanhado por um 
grupo integrado por representantes dos governos federal 
e estaduais, setores usuários de água e sociedade civil.

O plano propõe ações não-estruturais e estruturais, ba-
seadas em critérios de sustentabilidade hídrica e ambien-
tal, e investimentos de R$ 3,8 bilhões até 2025, dos quais 
92% se referem a programas de saneamento ambiental 
para água, esgoto e lixo. O documento estabelece ainda 
diretrizes para as seguintes áreas: irrigação, qualidade das 
águas, conflitos de usos e articulação interministerial.

da Unesco, apresentados em Kyoto, Japão, em 2003, e na 
Cidade do México, em 2006, respectivamente, a terceira 
edição também destaca outros temas como saúde, sane-
amento, indústria, biocombustíveis e a importância dos 
aqüíferos subterrâneos. Traz ainda uma série de estudos 
de casos de cidades na Tuquia, República dos Camarões, 
Espanha, Holanda, Sudão e sobre a Bacia do Prata. 

O documento é parte do projeto de medição dos pro-
gressos das Metas do Milênio, definidas pelas Nações 
Unidas em 2000, quando a comunidade internacional se 
comprometeu a reduzir pela metade, até 2015, o número 
de pessoas sem acesso a água potável e a acabar com o 
uso irracional dos recursos hídricos, A ONU calcula que 
1,1 bilhão de pessoas no mundo ainda não têm acesso a 
água de qualidade.  

O lançamento oficial do relatório foi feito no dia 17 de 
março durante do 5º Fórum Mundial da Água, em Istambul, 
na Turquia. O documento completo, em inglês, pode ser 
acessado no seguinte site: http://www.unesco-wwap.
org/wwdr3/media-kit/wwdr3.php

Geral

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) apro-
vou em abril o Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia, em 
elaboração desde 2006. Com apenas um voto contrário, 
o plano já está na pauta do governo e será debatido por 
ministros de Estado em maio. Pela primeira vez em seus 
10 anos de funcionamento, o CNRH aprovou um plano es-
tratégico de bacia.

O caráter estratégico do trabalho deve-se ao fato de a 
região possuir abundância de recursos naturais e grande 
potencial de geração de energia elétrica, de navegação 
e de expansão da fronteira agropecuária. Além disso, 
empreendimentos em execução e projetados e poten-
ciais conflitos socioambientais caracterizam a bacia. O 
plano   é antecipar conflitos na região, compatibilizando a 
utilização da água com as demais políticas setoriais para 
assegurar o uso sustentável do recurso.

O aumento da população e a mobilidade das pessoas 
aliados ao modo de consumo, entre outros fatores, estão 
aumentando a pressão sobre os recursos hídricos dispo-
níveis no mundo. É o que revela o 3º Relatório Mundial 
sobre o Desenvolvimento da Água, divulgado pela Unes-
co no dia 12 de março, em Nova York. Denominado “Água 
em um Mundo em Transformação”, a terceira edição 
desse trabalho das Nações Unidas aponta não apenas os 
grandes desafios da água para o futuro, mas também os 
problemas que o planeta já enfrenta. 

O relatório enfatiza o papel dos recursos hídricos no 
desenvolvimento econômico dos países e traz infor-
mações, por exemplo, sobre o aumento da água para 
gerar cada vez mais energia e produzir alimentos. 
Também trata das alterações nos ecossistemas e das 
mudanças climáticas que, segundo a publicação, já 
têm aumentado a pressão sobre os recursos hídricos 
disponíveis no mundo. 

O estudo é a mais completa avaliação sobre água doce já 
realizada. Elaborado a partir dos dois primeiros relatórios 

Plano estratégico da bacia Tocantins-Araguaia é aprovado

Relatório da Unesco revela aumento da pressão sobre recursos hídricos  

Criado por decreto presidencial em novembro de 2006, o Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu passa por seu 
primeiro processo eleitoral. Há vagas para representantes do 
poder público, da sociedade civil organizada e dos setores 
usuários. As eleições acontecem em plenárias setoriais du-
rante o mês de junho. A posse está prevista o final de julho.

É importante ficar de olho no seguinte prazo: após a di-
vulgação dos habilitados ao processo eleitoral, os inte-
ressados terão de 15 a 29 de maio para apresentarem 
pedidos de impugnação e recursos. A divulgação da lista 
final de habilitados está prevista para 1º de junho.

A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu abrange um 
território de mais de 42 mil quilômetros quadrados, 

Junho é mês de eleições no Comitê do Piranhas-Açu

distribuídos entre cerca de 150 municípios da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte, onde vivem mais de 1,5 mi-
lhão de habitantes. 
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A Agência Nacional de Águas (ANA) lançou a primeira 
edição do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil, em 25/03, durante reunião do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH) em Brasília. O lançamento foi 
feito pelo diretor-presidente da autarquia, José Machado, 
e pelo ministro do Meio Ambiente e presidente do CNRH, 
Carlos Minc. Informações sobre a quantidade e a qualidade 
das águas brasileiras e a situação da gestão dos recursos 
hídricos nacionais até 2007 estão disponíveis na publicação, 
que também pode ser acessada por meio do sítio http://
conjuntura.ana.gov.br/. 

No Relatório de Conjuntura é possível encontrar infor-
mações com diversos enfoques, como: disponibilidade 
de água superficial e subterrânea, chuvas, balanço entre 
demanda dos usos consuntivos (os que consomem água) 
e disponibilidade hídrica, qualidade das águas superficiais, 
eventos críticos (secas e cheias), dados referentes a setores 
usuários da água (irrigação, saneamento, navegação, 
etc.), Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singreh), evolução de comitês e agências de 
bacias hidrográficas, avaliação dos instrumentos da Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos, entre outros. 

Segundo o superintendente de Planejamento de Recursos 
Hídricos da ANA e coordenador geral do Relatório, João Gil-
berto Lotufo, em breve a consulta ao relatório será facilita-
da, pois os usuários da internet poderão obter informações 
customizadas, ou seja, cada um poderá selecionar informa-
ções específicas sobre uma determinada região. “Em pouco 
tempo, o usuário poderá procurar seu estado e município. 
Assim, ele poderá saber em que sub-bacia está e ver as infor-
mações do Relatório relacionadas com sua região”, explica.

Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil

O Relatório permite avaliar a evolução da gestão e de diversos aspectos relacionados aos recursos hídricos do país.

Para Lotufo, um dado positivo é que o relatório será 
reeditado a cada ano, o que vai permitir acompanhar 
o quadro de evolução dos recursos hídricos para que 
se saiba, por exemplo, se a qualidade das águas bra-
sileiras melhorou, quanto em recursos foi aplicado no 
âmbito do Singreh (Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos) e a evolução do núme-
ro de obras de infraestrutura hídrica pelo Brasil. Além 
disso, a publicação pode auxiliar os estados com baixa 
capacidade de gestão de suas águas, indicando quais 
são as prioridades. 

Números do Relatório de Conjuntura

Em se tratando da qualidade das águas do país, o Rela-
tório aponta uma melhora. Em 2002, segundo os critérios 
do Índice de Qualidade das Águas (IQA), 76% dos corpos 
hídricos possuíam água considerada boa ou ótima. Esse 
percentual subiu para 79% em 2006. Entre os usos con-
suntivos (aqueles que consomem água), a irrigação é o 
setor que mais consome água: 69% dos 986,4 mil litros 
consumidos por segundo no país. Sobre águas subterrâ-
neas, há cerca de 41,6 mil poços em território nacional, 
que abastecem total ou parcialmente capitais como 
Belém, Natal e São Luís.

Na área de gestão, o número de comitês de bacias esta-
duais saltou de 56 para 141 entre 2000 e 2007. Quando 
o assunto é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a 
publicação aponta que R$ 55,9 milhões já foram arreca-
dados nas duas bacias da União onde o instrumento de 
gestão está implementado: a do Paraíba do Sul e a do 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Publicação traz informações sobre 
qualidade, quantidade e gestão das águas
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d’água está se estabilizando e a cota do rio Madeira – que 
corta Porto Velho (RO) e deságua no Negro – está dentro 
da normalidade.

No entanto, de acordo com Benedito Braga, diretor da 
ANA, também existem atenuantes para o quadro do 
rio Negro: a montante (rio acima) de Tabatinga (AM), o 
nível do curso d’água está se estabilizando e a cota do 
rio Madeira – que corta Porto Velho (RO) e deságua no 
Negro – está dentro da normalidade.

ANA disponibiliza dados sobre o nível de rios amazônicos

Desde 20/04, a Agência disponibiliza diariamente in-
formações sobre três importantes rios amazônicos: 
o Acre, 0 Madeira e o Negro, que cortam, respectiva-
mente, Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Manaus 
(AM). Assim como no rio Negro, a situação do rio Acre 
requer cuidados, pois o curso d’água também está 
num nível de alerta. Se a média para abril fica aproxi-
madamente entre 8m e 10m, o rio Acre chegou a mais 
de 15m durante o mês.

O Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de 
Águas (ANA), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 
o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Secretaria Nacio-
nal de Defesa Civil convocaram, em 15/04, uma coletiva 
de imprensa na sede da Agência, em Brasília, para alertar 
sobre o risco de cheia do rio Negro, que corta Manaus. A 
preocupação se deve ao fato de o nível do rio estar acima 
da maior cota registrada na história das medições no muni-
cípio, em 1953, quando o curso d’água chegou a 29,68m.

Enquanto a média histórica para abril varia entre 25m e 
26,5m, neste ano o nível registrado até 24 de abril estava 
em 28,52m, acima da cota máxima para o mês. Como 
86% das cheias do Negro em Manaus ocorrem em junho, 
a capital pode enfrentar sua maior enchente já registrada.  
Dada a situação, a Defesa Civil informou ter enviado 312 
toneladas de alimentos, 450 mil itens do kit de desinfecção, 
lençóis, colchões e mosquiteiros.

No entanto, de acordo com Benedito Braga, diretor da 
ANA, também existem atenuantes para o quadro do rio: 
a montante (rio acima) de Tabatinga (AM), o nível do curso 

ANA e instituições parceiras alertam para risco de cheias no Amazonas

A ANA e o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento 
da França (IRD) assinaram em 07/04 o plano de trabalho 
para o projeto de “Monitoramento Espacial Hidrológico 
na Bacia Amazônica”. Com a parceria, que vai até 2011, a 
ANA vai ter acesso a dados obtidos por satélites franceses 
que vão contribuir para o monitoramento hidrológico da 
bacia. Além disso, as informações coletadas vão atender 
à demanda nacional e internacional de monitoramento da 
água e das variáveis ambientais, com foco no acompanha-
mento das variações do clima.

Pelo lado brasileiro, a expectativa é conhecer mais a mo-
derna técnica de obtenção de dados hidrológicos via saté-
lite. Já os franceses do IRD esperam aprender mais sobre 
o monitoramento por meio de estações convencionais, 
aquelas localizadas no próprio rio.

Em 2009, serão desenvolvidas, principalmente, as seguin-
tes ações: criação de um banco de dados de séries históricas 
de cursos d’água, obtidas por meio de estações virtuais 
(aquelas que geram dados, como qualidade e nível de 
corpos d’água, via satélite em pontos de interesse onde 
não há estações); validação e calibragem de dados obti-
dos em estações convencionais e virtuais; e realização de 
campanhas de medição de vazão, altimetria e coleta de 
amostras em estações virtuais.

ANA assina parceria com franceses para 
monitorar Bacia Amazônica Notas

A Escola de Administração Fazendária (Esaf) 
divulgou o resultado das provas objetivas e da 
prova discursiva, dia 23 de abril. Os resultados e 
as próximas etapas da concorrência podem ser 
acompanhadas nos sites da ANA (www.ana.gov.
br) e da Esaf (www.esaf.fazenda.gov.br), através 
do edital de abertura do certame. 

ANA firma cooperação para saneamento

Uma parceria da Agência com o Instituto Trata 
Brasil promete garantir acesso ao saneamento 
básico e a promoção de ações de comunicação 
que incluem a divulgação de estudos e pesquisas 
nacionais. O acordo foi assinado no dia 16 de abril 
e tem validade de dois anos.

Qualidade das águas

De 6 a 9 de abril, técnicos da ANA promoveram a ca-
pacitação de 45 profissionais no tema Monitoramen-
to da Qualidade da Água. Os participantes conhece-
ram, entre outros aspectos, os fundamentos legais e 
institucionais sobre o tema e o Programa Nacional de 
Avaliação da Qualidade da Água (PNQA). 

Minas Gerais concede medalha para a ANA

O Governo do Estado de Minas Gerais concedeu 
ao diretor da ANA, Benedito Braga, a Medalha de 
Honra da Inconfidência, em reconhecimento ao 
trabalho da Agência. A cerimônia aconteceu em 
21 de abril, em Ouro Preto (MG).

Concurso público da ANA

O diretor-presidente da ANA, José Machado, recebeu em 12/03 
o Prêmio Abas 2008-2009, concedido pela Associação Brasilei-
ra de Águas Subterrâneas (Abas) em reconhecimento a quem 
inova e contribui para a gestão dos recursos hídricos subterrâ-
neos do País. Antes da cerimônia de entrega do prêmio, a Abas 
lançou o I Congresso Internacional de Meio Ambiente Subter-
râneo, que acontece em setembro em São Paulo.

Diretor-presidente da ANA ganha Prêmio Abas



Indicadores

Resultado das vistorias e eficiência de regularização dos usuários

Ano No de 
Campanhas

Usuários  
vistoriados

Usuários  
notificados

Usuários  
regularizados

% de  
Regularização

2007 29 249 40 37 92

2008 25 138 42 32 76
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Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Paraíba do Sul e Grande; 
planejamento para campanha de fiscalização nas terras 
indígenas Raposa Serra do Sol, em Roraima; fiscaliza-
ção dos usos de recursos hídricos para piscicultura em 
tanques-rede no estado do Ceará; entre outras.

Outras frentes de trabalho também marcaram o ano de 
2008 na Gerência de Fiscalização da ANA. Entre elas, 
destacaram-se: a parceria entre a ANA e a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o propósito 
de normalização dos diversos sistemas de medição de 
vazões e volumes de água bruta e de efluentes em con-
dutos livres e forçados; e o treinamento sobre ações e 
procedimentos de fiscalização para técnicos de órgãos 
gestores estaduais de recursos hídricos.

as principais atividades desenvolvidas no âmbito da fiscali-
zação dos recursos hídricos e integrar as informações com 
o cadastro e a outorga em rios de domínio da União.

Para alcançar os resultados pretendidos, a ANA planeja 
reforçar a equipe de fiscalização da Agência com a nome-
ação de candidatos aprovados no último concurso públi-
co, realizado em março. Também há previsão de celebrar 
acordos de cooperação técnica com as policias militares 
e ambientais dos estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Piauí.

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos) são 
algumas das atribuições da Gerência de Estudos e Le-
vantamentos (Gelev).

A segunda gerência da SPR é a de Planos de Recursos 
Hídricos (Gepla), responsável, também, por apoiar os 
órgãos gestores estaduais na elaboração de seus Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos e por desenvolver planos 
destinados à normalização do suprimento de bacias 
hidrográficas que apresentem balanço deficitário entre 
oferta e demanda de recursos hídricos.

Por fim, compete à Gerência de Conjuntura de Recur-
sos Hídricos (GECRH), entre outras coisas, a confecção 
e edição dos Relatórios de Conjuntura dos Recursos 
Hídricos Nacionais, a exemplo do que foi lançado em 
26 de março de 2009 (http://conjuntura.ana.gov.br/). 

No ano passado, as ações de fiscalização da ANA pro-
vocaram a regularização da situação de 76% dos usu-
ários notificados. O resultado foi alcançado graças ao 
trabalho realizado por técnicos da Ana, em 2008, quan-
do foram definidas estratégias de fiscalização que vão 
servir como referência para futuras ações. O trabalho, 
intitulado “Estratégias de Fiscalização”, propõe a sis-
temática para elaborar o Plano Anual de Fiscalização, 
além de ações para o aumento da capilaridade da fis-
calização do uso de recursos hídricos federais, tudo 
por meio de parcerias com outros órgãos do governo. 
Foram realizadas campanhas para verificação de seca e 
conseqüência dos efeitos para captação de água na Ba-
cia Hidrográfica do Rio São Francisco; fiscalização dos 
usos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piranhas-Açu, 

Em 2009, a ANA vai realizar mais de 30 campanhas de 
fiscalização em diversas bacias hidrográficas brasileiras. 
Além de fiscalizar, durante os trabalhos, os especialistas 
da ANA vão buscam regularizar a situação de usuários, 
definir marcos regulatórios e acompanhar convênios. As 
diretrizes e estratégias de fiscalização foram definidas e 
aprovadas pela diretoria da ANA em março.   

Uma das ações mais esperadas é a implementação do mó-
dulo de fiscalização do Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos (Snirh). O objetivo é sistematizar 

Supervisionar a implementação do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos é uma das atribuições da Supe-
rintendência de Planejamento de Recursos Hídricos 
(SPR). Seus técnicos, lotados em três gerências, tam-
bém são responsáveis, entre outras coisas, pelo apoio 
na elaboração dos planos de bacias e regiões hidrográ-
ficas, pela elaboração e atualização de diagnósticos de 
demanda e oferta de recursos hídricos no País e pela 
promoção da articulação do planejamento de recursos 
hídricos com o de setores usuários.

Quem é quem
Programar, especificar e promover campanhas de co-
leta de dados primários de bacias hidrográficas, além 
de proceder às análises, a consolidação, interpreta-
ção e integração dos dados coletados e acompanhar 
a sua inserção nas bases de dados do Snirh (Sistema 

2008: ano da definição de estratégias de fiscalização

ANA planeja mais de 30 campanhas de fiscalização

Conheça a Agência
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Pela primeira vez, a Agência Nacional de Águas partici-
pou do Fórum Mundial de Águas  de maneira  articula-
da com outras instituições.  A quinta edição do encontro 
aconteceu de 16 a 22 de março, em Istambul, na Turquia, 
e recebeu o recorde de 25 mil pessoas de 192 países. 

“O número de inscritos mostra que a água entrou defini-
tivamente na agenda do planeta. Isso é importante por-
que dá visibilidade e relevância ao tema, o que ajuda os 
países a serem mais aplicados na implementação de suas 
respectivas políticas de recursos hídricos”, avalia José 
Machado, presidente da ANA.

Com 12% da água doce do mundo e modelos de gestão 
que servem de exemplo para outros países, o Brasil foi 
representado por mais de 120 especialistas de várias ins-
tituições, como governo federal, governos estaduais, 
Congresso Nacional, usuários de água e sociedade civil.

Uma das maiores contribuição da ANA para o fórum  foi 
a coordenação da sessão Gerenciamento de Comitês de 
Bacias em Países Federados.  O Brasil enfrenta vários de-
safios na gestão dos recursos hídricos devido ao compar-
tilhamento das responsabilidades entre várias instâncias 
de governo.  A bacia do São Francisco é um exemplo, pois 
é dividida por sete unidades da Federação. O desafio fica 
ainda maior quando o gerenciamento é feito entre mais 
de um país, como na bacia do Amazonas, o que requer 
estratégias. Foi o que mostrou a apresentação da ANA.  

Entre outras colaborações da agência para as mais de 100 
sessões temáticas do fórum, a ANA apresentou o modelo 
de gerenciamento de seca no Semi-árido  e de gestão do 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídri-
cos (Snirh). Em uma das sessões, a Agência discutiu os 
desafios de equacionar o uso da água para gerar energia 
e produzir alimentos.  

Outras instituições inscritas no fórum mostraram seus 
programas, como o Cultivando Água Boa, coordenado 
por Itaipu Binacional, que recupera matas ciliares  e ga-
rante acesso a água de qualidade. 

Ministros e chefes de delegação de vários países se reu-
niram ao final do fórum e divulgaram a Carta de Istam-
bul que, entre outras coisas, reconheceu as limitações 

Com articulação da ANA, Brasil teve 
participação ativa no Fórum de Istambul 

do planeta com relação à disponibilidade e gestão dos 
recursos hídricos e se compromete a intensificar os es-
forços para  melhorar o acesso a água potável e cumprir  
metas, como as do Milênio.  

Ponto polêmico foi a inclusão, no documento, da água 
como necessidade e não como direito humano.  “A água 
como direito implicaria em garantir esse acesso a todo 
cidadão. Países pobres seriam obrigados a cumprir com 
a meta sem ter os meios. O Brasil sugeriu que o direito 
fosse incluído no texto desde que os recursos fossem 
providos pelos países mais abastados, mas não houve 
consenso”, explica o diretor da ANA e vice-presidente do 
Conselho Mundial da Água, Benedito Braga. 
  
Pavilhão Brasil foi palco de acordo e exposições de 
programas

O Pavilhão Brasil, uma parceria entre a ANA e Itaipu 
Binaconal, foi um dos mais movimentados da Exposição 
Mundial da Água, que aconteceu paralelamente ao fórum. 
O pavilhão foi utilizado como local de trabalho por várias 
instituições e hospedou  16 eventos.  

O governo da Bahia apresentou os avanços de sua política 
de recursos hídricos e o plano de recursos hídricos do esta-
do, preparado junto com a ANA. A comitiva de Minas Gerais 
apresentou os planos do Hidroex, um centro internacional 
para educação, capacitação e pesquisa aplicada a água com 
foco na América Latina, na África e nos países de língua por-
tuguesa, e o programa  Água: Educação para a Vida, que 
prevê a formação da Rede Água, que terá atuação política, 
educativa e científica e vai contar com apoio da ANA. 

O projeto SOS Mata Atlântica mostrou os resultados do 
programa de recuperação de matas ciliares na bacia do 
PCJ (Piracibaba, Capivari e Jundiaí) e o Fórum Nacional 
dos Comitês de Bacias apresentou os desafios e oportu-
nidades dos  160 comitês de bacias do País

O Pavilhão Brasil também foi local de reuniões com au-
toridades americanas, representantes da CPLP (Comuni-
dade e Países de Língua Portuguesa) e da assinatura do 
acordo de cooperação entre a ANA e o instituto de Águas 
de Portugal, além de pontos de articulação entre os cinco 
senadores e nove deputados que participaram do fórum.
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