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Editorial

Expediente

Chuvas intensas no Norte e no Nordeste , transbordamento do  reservatório de Sobradinho , rompimento de barra-
gem no Piauí. Os meses de maio e junho foram marcados por eventos críticos envolvendo água. As fortes alterações 
da natureza, sejam essas cíclicas ou efeito de alterações climáticas, devem ser acompanhadas e registradas. Esta é 
uma das funções da Rede Hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas – ANA, que registra dados sobre nível, 
vazão, qualidade da água, sedimentos e evaporação em rios de todo o país, além de monitorar o volume de chuvas.

Tais dados históricos permitem produzir estudos e definir políticas públicas. É com essas informações que especia-
listas e gestores de hoje e do futuro poderão compreender tais fenômenos e atuar para dirimir as consequências. A 
matéria de capa, na página 5, explica como funciona a malha de monitoramento da ANA.

A intensidade das chuvas deixou vários desabrigados em municípios atingidos pelas cheias no Norte e no Nordeste. 
Essas enchentes revelaram uma situação que tem preocupado as instituições: a falta de organização da Defesa Civil 
nos municípios. Na página 3, o diretor da ANA Benedito Braga fala sobre os desafios que o país enfrenta com relação 
às enchentes e sobre o papel da ANA nesses eventos. 

A matéria da página 6 conta como foi o encontro promovido pela ANA, na sede da Agência, no dia 10 de junho, 
que reuniu instituições de oito estados do Nordeste para debater as cheias e a segurança das obras hídricas na 
região. A ANA solicitou informações sobre a situação das barragens administradas pelos estados e pelo Depar-
tamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs. 

O boletim deste bimestre também traz informações sobre os eventos que ocorreram em junho, como parte da 
agenda de celebração da Semana do Meio Ambiente, entre 1o e 5 de junho.  Nessa semana, um seminário em Pains, 
em Minas Gerais, mostrou os resultados do projeto de Revitalização e Recuperação da Sub-bacia Hidrográfica do 
Córrego da Mina, na cabeceira do São Francisco. Os ganhos obtidos pelo município são apresentados na seção 
Boas Práticas, na página 8. 

Outro evento da Semana do Meio Ambiente foi a parceria da ANA com o Instituto de Gestão das Águas e Clima – 
Ingá, da Bahia, que resultou no seminário nacional Nordeste: Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade, nos dias 
4 e 5 de junho, em Salvador.

Boa leitura!
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O diretor da ANA Benedito Braga avisa que a maioria dos municípios brasileiros não 
tem Defesa Civil organizada. Em época de fortes chuvas e cheias no Norte e no Nor-
deste, a situação desses municípios preocupa. Segundo Braga, em maio as chuvas 
nessas regiões foram as mais intensas em 60 anos, mas há indícios de que resulta-
ram de ciclos naturais e não de mudanças climáticas.

ÁguasBrasil – Este ano tem havido um grande número de cheias no Norte e no Nor-
deste. Isso é resultado de mudanças no clima?
Benedito Braga – As chuvas que ocorreram de março a maio nessas regiões são exces-
sivas; entretanto, não há nenhuma evidência de que isso seja resultado de mudanças 
climáticas. No Nordeste, as chuvas ocorrem em períodos muito curtos e são intensas e 
depois há grandes períodos de estiagem, o que caracteriza a seca. Então, essa é uma si-
tuação de excepcionalidade dentro da normalidade do sistema da região. Essas chuvas 
intensas ocorrem, em média, a cada 50 ou 60 anos.

AB – É possível medir a intensidade do aumento das chuvas nessas regiões?
BB – A informação que temos é que as chuvas de maio foram as maiores dos últimos 60 
anos. Por isso, pode ser um ciclo da natureza.  Mas em 1985 ocorreram chuvas no mês de 
março que foram maiores do que as de março deste ano. Então, não dá para atribuir a 
uma eventual mudança de clima.

AB – Os estados e os municípios estão preparados para o trabalho de prevenção de 
cheias e apoio às populações?
BB – Menos de 2% das Comissões Municipais de Defesa Civil – Comdec estão operativas.  No 
Brasil, só os grandes municípios estão preparados. A maioria dos mais de 5 mil municípios não 
tem Defesa Civil. Com isso, apesar de esse ser um trabalho do município, quem acaba agindo 
é a Defesa Civil Nacional. Há ainda um componente cultural nesse contexto: nossa cultura não 
é a de se antecipar, mas de colocar a tranca na porta depois de a casa ser arrombada. Os mu-
nicípios não estão trabalhando para fazer o zoneamento da cidade e o mapeamento de áreas 
e probabilidades de extravasamento.  Há situações em que toda a cidade está na planície de 
inundação. Isso é muito preocupante.

AB – Como a urbanização das cidades influencia as cheias?
BB – Com a impermeabilização do solo, a vazão aumenta e, com isso, ocorre o extra-
vazamento dos rios. No passado trabalhamos para aumentar a capacidade dos rios jo-
gando água para frente e transferindo o problema de um lugar para outro. A tendência 
moderna é trabalhar para infiltrar mais água no solo, ter mecanismos de retenção, os 
famosos “piscinões”. Essa é uma mudança necessária na gestão urbana da água.

AB – O que pode ser feito para evitar o rompimento de barragens, como aconteceu 
em maio no Piauí?
BB – O Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs tem mais de 300 
barragens construídas e há problemas de manutenção, readaptação e envelhecimento.  
A ANA está trabalhando para que haja inspeção e manutenção preventiva. Já pedimos 
aos estados e ao Dnocs que informem quais as barragens sob suas responsabilidades 
que estão com problemas mais iminentes. De posse disso, vamos tentar obter recursos 
para ajudar a aumentar a manutenção.

AB – Qual é o papel da ANA com relação às cheias?
BB – A ANA tem que trabalhar os eventos críticos, mas seu mandato não vai além do 
apoio. A Agência não pode impor a uma municipalidade que não construa em determi-
nado lugar. A Agência deve informar sobre boas práticas e articular acordos para pro-
mover a gestão das inundações. É o caso do rio Paraíba do Sul, onde temos trabalhado 
em articulação com São Paulo, Minas e Rio por um plano de monitoramento dos rios da 
bacia, de previsão e de logística de alerta. A ANA junta os estados para discutir projetos 
e ações necessários para minimizar os potenciais danos, mas não tem mandato para ir 
lá e construir um canal, por exemplo. Outro ponto muito importante é a rede de moni-
toramento hidrometeorológico.  Com os dados obtidos por meio da rede, a ANA aciona 
as instituições responsáveis, começando pela Defesa Civil, ao detectar eventos críticos.

“Muitos problemas em 
regiões urbanas resultam do 

entupimento de bocas de 
lobo por resíduos sólidos, da 

construção de vias de tráfego 
em locais inadequados e 

de habitações em beira de 
córregos. É uma questão de 

planejamento urbano.”

Engenheiro civil e professor 
licenciado da Universidade de 
São Paulo, Braga tomou posse 
como diretor da ANA em 2000 
e foi reconduzido quatro anos 
depois. Ele deixa o cargo em 
dezembro deste ano.
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Em seu discurso, o governador da Bahia, Jaques Wagner, 
ressaltou a importância de educar a sociedade. “A água 
é um bem finito. Temos que trabalhar esse tema com ra-
cionalidade para que possamos preparar a sociedade de 
agora e as gerações futuras”, afirmou. Wagner também 
falou sobre o Programa Água para Todos, lançado em 
2007 pelo governo baiano para proporcionar água de qua-
lidade e ampliar os serviços de esgoto sanitário na Bahia. 
Estima-se que 1,25 milhão de pessoas serão beneficiadas 
pela iniciativa. O governador baiano também enfatizou o 
momento atual do estado, que terá nova lei de recursos hí-
dricos votada ainda neste ano pela Assembleia Legislativa.

A primeira discussão do seminário abordou o tema “Políti-
cas Públicas: Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade” 
e contou com exposição feita pelo diretor-presidente da 
ANA. Conforme José Machado, a água é recurso econô-
mico que está presente como um bem importante para a 
produção. “É impossível gerar riqueza sem utilizar recur-
sos hídricos, seja para a produção de alimentos, seja para 
a geração de energia”, concluiu. Para o diretor-geral do 
Ingá, Julio Rocha, o tema água deve ser inserido entre os 
mais estratégicos do país, com atenção especial para a po-
luição e a escassez do recurso natural.

Três outras mesas promoveram debates sobre os recursos 
hídricos, com ênfase para o Nordeste: “Convivência com 
a Seca: os Desafios às Políticas Públicas”, “Usos Múltiplos 
das Águas: Desafios da Gestão Participativa” e “Sustenta-
bilidade Ambiental e a Desertificação”.

Geral

Com o objetivo de debater as práticas utilizadas para 
promover o desenvolvimento e incentivar a integração 
das políticas de recursos hídricos com as demais políticas 
setoriais, a ANA e o governo da Bahia, por meio do Insti-
tuto de Gestão das Águas e Clima – Ingá, realizaram nos 
dias 4 e 5 de junho, em Salvador, o seminário nacional 
Nordeste: Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade.  
Nas discussões entre gestores públicos, políticos e socie-
dade civil, um dos temas mais recorrentes foi o papel da 
água como indutora do desenvolvimento, desde que o 
recurso seja usado de modo racional e sustentável.

Água como fator de desenvolvimento

Irrigação e desenvolvimento sustentável são temas de seminário

gestão, de forma a racionalizar o uso da água e, também, a 
não prejudicar os demais setores usuários”.

Estímulo à reflexão

Além de identificar os gargalos da atividade, o seminá-
rio lançou o Fórum Permanente de Desenvolvimento 
da Agricultura Irrigada, criado por meio da Portaria no 
1.869/2008, assinada pelo ministro da Integração Nacio-
nal, Geddel Lima. Entre outras ações, o fórum vai estimu-
lar a criação de uma Lei Nacional de Irrigação.

Para Machado, o lançamento desse espaço permanente 
de reflexão foi um dos principais méritos do seminário. 
“Temos um enorme potencial para a irrigação, mas não 
temos política”, disse. Ele espera que a implantação do 
fórum colabore para a integração das políticas públicas 
para a gestão da água na atividade.

O Seminário Nacional: Agricultura Irrigada e Desenvol-
vimento Sustentável foi promovido pelo Instituto Inte-
ramericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, 
pelos ministérios da Integração Nacional – MI e da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e pela Câma-
ra dos Deputados, com o apoio de diversos parceiros, 
entre eles a ANA.

Parlamentares, formuladores de políticas agrícolas e 
agroindustriais, especialistas e produtores tiveram im-
portante espaço de discussão nos dias 19 e 30 de maio. 
Realizado no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos De-
putados, em Brasília, o Seminário Nacional: Agricultura Ir-
rigada e Desenvolvimento Sustentável colocou em pauta 
os desafios da atividade e as possíveis alternativas para 
superá-los de forma socialmente justa, eficientemente 
econômica e ambientalmente sustentável.

O Brasil possui potencial para irrigar cerca de 30 milhões 
de hectares. Hoje, o setor responde por 4,6 milhões de 
hectares. A iniciativa privada domina a atividade em ter-
mos quantitativos: 95% dos irrigantes do país são desse 
segmento, o que reforça a necessidade de haver marco 
legal para a atividade, fomentando o uso cada vez mais 
racional dos recursos hídricos.

“Cerca de 300 milhões de pessoas passam fome na Índia, e 
o país não tem como expandir a produção de alimentos”, 
afirmou a senadora Kátia Abreu (DEM/TO) em um dos pai-
néis do evento. Ela contrapôs o cenário indiano com a si-
tuação brasileira, que tem grande potencial de incremento 
da produção por meio da agricultura irrigada. 

O diretor-presidente da ANA, José Machado, seguiu a mes-
ma linha, mas reforçou: “É preciso haver planejamento e 
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Durante a abertura do seminário, o diretor-presidente 
da ANA, José Machado, defendeu que a política de re-
cursos hídricos tenha  incidência na melhoria da qua-
lidade de vida e no incentivo ao processo produtivo. 
“Não queremos que a água seja colocada em uma re-
doma, mas que seja um elemento para impulsionar as 
políticas de desenvolvimento”, disse.
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Sob coordenação da ANA, a Rede Básica Hidrometeo-
rológica monitora 2.176 dos 12.962 mil rios do país ca-
dastrados no sistema de informações ANA/Hidro, inclu-
sive os fronteiriços e os transfronteiriços. Além de soar 
o alerta sobre eventos críticos (estiagens e enchentes), 
os dados coletados por essa malha de estações são uti-
lizados para produzir estudos, definir políticas públicas 
e avaliar a disponibilidade hídrica. Em todo o país, são 
monitorados os níveis dos rios, a qualidade das águas, a 
quantidade de sedimentos e as chuvas. A rede operada 
e mantida pela ANA soma 4.633 estações pluviométricas 
e evaporimétricas (medida de chuvas e evaporação da 
água) e fluviométricas (nível e vazão dos rios).

Quando são detectados eventos críticos, as informações 
são enviadas à Defesa Civil. É o que vem ocorrendo desde 
janeiro, com o início das cheias na bacia do Amazonas, 
onde a ANA, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e o  
Centro  Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia – Censipam vem monitorando as cheias na 
região, principalmente nos rios Solimões/Amazonas, Pu-
rus, Juruá, Madeira, Negro, Tapajós e Xingu. 

Embora um dos objetivos da rede seja evitar ou contri-
buir para reduzir os efeitos de catástrofes, seus dados 
são importantes para todos os usos dos rios, como levan-
tar informações para a execução de projetos, identificar 
o potencial energético, de navegação ou de lazer em de-
terminado ponto ou ao longo da calha do manancial de 
bacia hidrográfica e também para levantar as condições 
dos corpos d’água para atender a projetos de irrigação ou 
de abastecimento público, entre outros. As informações 
coletadas são a base para a concessão, pela ANA, de ou-
torga pelo uso de recursos hídricos dos rios federais. 

“Em decorrência dos fenômenos de mudanças ou varia-
ção climática, o monitoramento dos rios e das chuvas ga-
nha ainda mais importância, pois as séries históricas aju-
dam a entender e a acompanhar as variações que estão 
ocorrendo. Por isso, nos últimos anos o monitoramento 
ganhou um caráter estratégico para o país”, afirma Val-
demar Santos Guimarães, superintendente de Gestão da 
Rede Hidrometereológica. 

A coleta desses dados requer planejamento e logística. 
As 4.633 estações de monitoramento estrategicamente 
localizadas nas várias bacias hidrográficas estão distribu-
ídas em 171 áreas e são operadas a partir de 37 bases.  A 
ANA conta com oito entidades que operam a rede nas di-
ferentes regiões e enviam os dados à agência a cada três 
meses, no caso da rede convencional, ou a cada hora, via 
satélite por meio do Instituto Nacional de Pesquisa Espa-
cial – Inpe, no caso da rede automática.  

Rede Hidrometeorológica da ANA alerta sobre cheias

Modernização da rede

A primeira estação foi montada em 1880, em Morro Ve-
lho (MG), e ainda está ativa. Organizada em 1920, a rede 
foi ampliada várias vezes desde então. A partir de 1982, 
foram instaladas as plataformas de coleta de dados via 
satélite. O primeiro lote desse tipo de equipamento foi 
doação do governo francês. Hoje há 967 estações auto-
máticas, 269 sob responsabilidade da ANA. 

Nesse tipo de equipamento, os dados são coletados e 
transmitidos pelos satélites SCD1 e SCD2, de órbita equa-
torial, e Cbers, de órbita polar, projeto em parceria com 
o governo chinês. Uma terceira geração de equipamen-
tos já começou a ser instalada no Paraíba do Sul. Trata-se 
da telemetria com transmissão via celular. O objetivo da 
ANA é dobrar o tamanho da rede até 2015 e perseguir a 
completa automatização, que atualmente responde por 
cerca de 15% da malha de monitoramento. A rede tem 
ainda papel social, pois as gratificações recebidas pelo 
trabalho de observação das estações em muitos lugares 
do país representa importante fonte de renda para as 
famílias, além de garantir presença estratégica em algu-
mas regiões, como na Amazônia.

País opera uma das dez maiores redes do mundo e a 
segunda maior das Américas

Sistema operado e mantido pela Agência aciona a 
Defesa Civil quando há indicação de eventos críticos
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julho, o que reduz a pressão sobre os reservatórios da 
região, por exemplo. 

Representando a Secretaria Nacional de Defesa Civil, 
José Luís D’Ávila destacou que o Brasil necessita de re-
estruturação das coordenadorias estaduais e municipais 
da Defesa Civil. Já os representantes dos estados apre-
sentaram propostas para a prevenção de eventos críticos 
relacionados a obras hídricas e procedimentos para agi-
lizar medidas mitigadoras em situações de crise, como o 
rompimento de reservatórios.

Política Nacional de Segurança de Barragens

Um dos temas abordados durante a reunião foi o Projeto 
de Lei no 1.181/2003, que estabelece a Política Nacional 
de Segurança de Barragens, voltada àquelas destinadas à 
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição de 
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais. “Essa lei 
trará responsabilidades compartilhadas. Será um grande 
avanço”, concluiu o diretor-presidente da ANA.

A Agência Nacional de Águas – ANA reuniu em sua sede, 
em Brasília, em 10 de junho, representantes de institui-
ções federais e de oito estados nordestinos para debater 
ações para o aperfeiçoamento da segurança das obras 
hídricas do país – barragens, por exemplo. O diretor-pre-
sidente da agência, José Machado, e o diretor Benedito 
Braga mediaram as discussões.

Em seu discurso, Machado propôs que esse tipo de reu-
nião seja constante e demonstrou confiança no debate 
entre as instituições públicas federais e estaduais no que 
se refere à segurança de obras hídricas. “Esta reunião 
tem que produzir encaminhamentos para que possamos 
oferecer ao país uma proposta de trabalho de gestão de 
crises”, afirmou o dirigente.

Durante a reunião, diversos aspectos acerca do tema 
foram abordados. Na área climática, o meteorologista 
Luiz Cavalcanti, do Instituto Nacional de Meteorologia 
– Inmet, apresentou a previsão de que o Nordeste de-
verá ter a diminuição de chuvas em excesso a partir de 

Instituições federais e estaduais debatem segurança de obras hídricas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Ja-
neiro assina em 16 de junho, em Resende (RJ), convênio 
com a Fundação Roberto Marinho (FRM) para implantar o 
projeto Caminho das Águas em 110 escolas fluminenses. 
A iniciativa é parceria entre a Agência Nacional de Águas 
– ANA e a FRM, cujo objetivo é conscientizar jovens, prin-
cipalmente do 6o ao 9o ano do ensino fundamental, para a 
importância da gestão dos recursos hídricos do Brasil. Mi-
nas Gerais e Sergipe já desenvolvem a iniciativa, enquanto 
Bahia e Espírito Santo estão em fase de implementação.

Cada escola receberá um kit do Caminho das Águas 
contendo vídeos, mapas, jogos e CDs com temas de re-
cursos hídricos. Além disso, serão promovidas oficinas 
de capacitação para 200 professores, a fim de os fami-
liarizar com os objetivos, o conteúdo e a metodologia 
do projeto, além de auxiliar na construção de planos pe-
dagógicos que incluam os temas do Caminho das Águas 
durante as aulas.

Caminho das Águas chega a escolas do RJ Notas

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle – CMA do Senado 
Federal aprovou, no dia 26 de maio a recondução 
de Bruno Pagnoccheschi e Dalvino Franca para a 
Diretoria Colegiada da ANA. Ambos exerceram 
mandato entre maio de 2005 e maio de 2009. O 
próximo passo é a avaliação dos dois nomes pelo 
Plenário da Casa. 

Países debatem segurança de barragens

A ANA e o Centro Nacional de Mecanização Agrí-
cola, Engenharia Rural, Águas e Florestas da França 
– Cemagref reuniram-se para discutir a segurança 
de barragens e a gestão de riscos em 27 de maio, 
na sede da Agência, em Brasília. O objetivo do en-
contro foi promover a troca de experiências entre 
Brasil e França e a conscientização da importância 
do tema pelos tomadores de decisão públicos.

ANA adere à Agenda Ambiental

A ANA assinou no dia 1o de junho o Termo de Ade-
são à Agenda Ambiental na Administração Pública 
– A3P, que busca implementar a gestão socioam-
biental sustentável das atividades administrativas 
e operacionais do governo, como: reciclagem de 
papel,  redução do consumo de energia e da água 
pelos órgãos. Na ocasião, também aderiram à A3P 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis – Ibama, o Instituto Chico 
Mendes, o Serviço Florestal Brasileiro e o Jardim Bo-
tânico do Rio de Janeiro. 

Sabatina do Senado aprova recondução 
de diretores da Agência

A convite do diretor-presidente da Agência Nacional de 
Águas – ANA, José Machado, o diretor do Instituto Na-
cional da Água de Portugal – Inag, Orlando Borges, apre-
sentou a Diretiva Quadro da Água da União Europeia 
durante audiência pública no Senado em 21 de maio. O 
instrumento, de autoria do Parlamento Europeu, estabe-
lece metas de quantidade e qualidade da água para os 27 
países membros do bloco europeu e está em vigor desde 
2000. A diretiva estabelece critérios e metas para diver-
sos temas relativos aos recursos hídricos, como: a garan-
tia de preços que incentivem o uso racional da água, o 
controle das fontes poluidoras dos mananciais e o estí-
mulo à gestão participativa do recurso.

Audiência pública debate política 
europeia de gestão das águas



Indicadores

Cheias históricas

Estação Cota máxima histórica 
(até 2008) Média

Nome Código Rio Valor (m) Data (m)
Uruguaiana (RS) 77150000 Uruguai 13,58 19/7/1983 4,07

Blumenau (SC) 83800002 Itajaí-Açu 14,85 7/8/1984 2,06

União da Vitória (PR) 65310000 Iguaçu 10,45 18/7/1983 2,62

Resende (RJ) 58250000 Paraíba do Sul 5,00 12/12/1926 1,09

Porto Murtinho (MS) 67100000 Paraguai 9,71 26/6/1982 4,32

Santa Maria da Boa Vista (PE) 48290000 Rio São Francisco 6,20 14/3/1979 1,7

Miracema do Tocantins (TO) 22500000 Rio Tocantins 15,70 6/2/1977 3,27

Governador  Valadares (MG) 56850000 Rio Doce 6,76 5/1/1997 1,89
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Alguns dias antes, em 31 de maio, Óbidos (a pouco mais 
de 1000 quilômetros de Belém, via fluvial) registrou a cota 
de 8,60m: o nível mais alto já medido desde 1927, ano que 
inaugurou a série histórica de medições na local. A alta no 
rio causou a maior cheia já registrada na cidade, conhecida 
como a garganta do Amazonas (ou a fivela do rio) por estar 
localizada onde se dá o estreitamento do curso d’água.

Santarém também teve sua maior enchente em maio úl-
timo. No dia 30, o nível do rio era de 8,30m. Antes disso, o 
recorde era de 7,79m, cota registrada em 2006. A cidade 
conta com estação de monitoramento desde 1930.

Vale destacar aqui que Óbidos e Santarém tiveram suas 
atividades de monitoramento interrompidas no períodos 
de outubro de 1947 e janeiro de 1968, e de junho de 1954 
a julho de 1965, respectivamente.   

Na tabela a seguir, estão algumas das principais cheias 
em regiões hidrográficas distribuídas por todo o Brasil. 
Algumas delas, como a de Governador Valadares, em Mi-
nas Gerais, serviram de estímulo para a implementação 
de “sistemas de alerta”.

elaboração de estudos hidrológicos e para a análise 
de sistemas de recursos hídricos; definir metodologia 
e elaborar a reconstituição de séries naturais de va-
zão e as extensões de séries necessárias, bem como 
validar as referidas séries quando elaboradas por  
outras instituições.

O apoio à elaboração dos planos de recursos e de diag-
nósticos sobre oferta de água no país, assim como à 
implantação do Sistema Nacional de Informações so-
bre Recursos Hídricos, também está entre as compe-
tências do Núcleo. 

O monitoramento realizado pela Rede Hidrometeo-
rológica Nacional permite acompanhar as variações 
nos rios ao longo dos tempos, registrando as maio-
res enchentes e secas e seus períodos de recorrência. 
Em 2009, alguns lugares foram palco de suas maiores 
cheias. Este é o caso das cidades de Manaus e Parin-
tins (AM), e Óbidos e Santarém (PA).

Depois de ter dado sinais de relativa estabilização, o ní-
vel do rio Negro na capital amazonense voltou a subir e 
alcançou no dia 24 de junho o antigo recorde, registrado 
em 1953, quando o rio chegou à cota de 29,69 metros. Nos 
cinco dias seguintes, o nível do curso d’água continuou 
em ascensão, marcando 29,75m na estação de Manaus. 
O índice entra para a história como a maior enchente  
vivida pela cidade. 

Outros índices históricos

Parintins presenciou a sua maior enchente no dia 15 de 
junho, quando o Amazonas chegou a 9,36m. É o maior 
índice desde 1967, quando se começou a monitorar o ní-
vel do rio na cidade.

Criado em 2007, o Núcleo de Estudos Hidrológicos – NHI 
surgiu para subsidiar as ações das áreas finalísticas da 
ANA. Conforme definição regimental, os estudos reali-
zados pela equipe do Núcleo devem visar à obtenção de 
séries de vazões adequadas à geração de indicadores es-
tatísticos confiáveis para o planejamento e a gestão de 
recursos hídricos. Além disso, devem incluir metodologias 
para a espacialização das informações, possibilitando esti-
mativas de indicadores para bacia ou região hidrográfica.

Ao NHI compete ainda desenvolver, adaptar e utili-
zar ferramentas de modelagem matemática para a  

Confira as cheias que entraram para a história

Conheça a Agência
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A equação é simples e já começa a mostrar resultados. 
Na receita: a construção de “barraginhas” e de curvas 
de nível (terraceamento); a readequação de estradas 
vicinais; o plantio de vegetação nativa; a mobilização 
de produtores rurais e o desenvolvimento de ações de 
educação ambiental. A cidade mineira de Pains, a cer-
ca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, dá o exem-
plo com o Projeto de Revitalização e Recuperação da 
Sub-bacia Hidrográfica do Córrego da Mina, na cabe-
ceira do São Francisco. 

Executada ao longo de dois anos por meio de convênio 
entre a ANA e a prefeitura municipal de Pains, a iniciativa 
contou com recursos da ordem de R$ 320 mil, dos quais 
cerca de R$ 270 mil foram provenientes dos Programas 
de Revitalização do São Francisco e de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e 
Degradação Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente 
– MMA. Projetos do mesmo tipo foram implementados 
em outros três municípios de Minas Gerais: Luz, Marti-
nho Campos e Pedra do Indaiá.

O córrego da Mina foi escolhido por abrigar diversas nas-
centes – dentre essas, importantes afluentes do Velho Chi-
co –, além de abastecer Pains, beneficiando diretamente 
cerca de 5 mil pessoas. O superintendente-adjunto de Usos 
Múltiplos da ANA, Manfredo Cardoso, reforça ainda que os 
benefícios extrapolam os limites do município, alcançando 
de forma indireta as sete unidades federativas da bacia.

Ingredientes para o sucesso

Os recursos resultaram em 200 “barraginhas” de capta-
ção e infiltração de águas de chuvas; no terraceamento 
de 400 hectares de terra (90% da área em que era possí-
vel fazê-lo) e na readequação de 5km de estradas vicinais 
críticas. “Essas estradas, quando não têm planejamento 
adequado para o escoamento das águas da chuva, tor-
nam-se agentes de assoreamento de rios”, destaca Luiz 
Novais, do Departamento de Sistemas de Produção e 
Sustentabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – Mapa.

“Não dá para falar de revitalização sem plantio”, explica 
Rossini Sena, especialista em recursos hídricos da agência e 
gestor do convênio. O projeto plantou mais de 60 mil mudas 
de espécies nativas em Áreas de Preservação Permanente, 

Ações simples e baratas “produzem” 
água para o rio São Francisco 

incluindo 40 nascentes e diversas dolinas (afundamento na-
tural do solo, formando espécie de açude).

Muitos produtores jogavam lixo nas dolinas, contribuin-
do para a contaminação dos lençóis freáticos. O vice-
presidente do Comitê de Bacias do Alto São Francisco, 
Dirceu Costa, explica que a terra da região tem muito cal-
cário, formando grutas subterrâneas, por onde o rio pas-
sa: “Ao poluir a água da superfície, a contaminação segue 
o fluxo subterrâneo e pode atingir os lençóis freáticos”.

Visando a ter continuidade, o projeto envolveu ampla 
participação popular: 40 professores foram capacita-
dos, mais de mil estudantes mobilizados e 2 mil carti-
lhas distribuídas. Além disso, técnicos visitaram todas as 
propriedades rurais do córrego da Mina, cadastrando 43 
proprietários, dos quais apenas um não assinou o termo 
de parceria. Apesar disso, autorizou a implementação de 
ações em suas terras. 

“O envolvimento social é o que garante a continuidade 
do projeto”, salientou a analista ambiental do MMA La-
rissa Rosa na cerimônia de encerramento do convênio 
em 3 de junho, em Pains.

Sobre isso, Sena acrescenta: “Com a maquinária da prefei-
tura e a adquirida com recursos do projeto, o governo fará a 
manutenção das estruturas, de forma a não onerar o produ-
tor e a continuar garantindo benefícios para a bacia”. 

“O ideal é que esse projeto conte com verba orçamentária 
da própria cidade, transformando-se em uma política muni-
cipal, independente da mudança de governo”, defende An-
tônio Félix Domingues, coordenador-geral das assessorias 
da ANA e ex-secretário da Agricultura de São Paulo.

A voz do produtor

Os resultados já são percebidos pelos produtores. “O 
pasto está mais verde e os açudes, mais cheios”, observa 
o produtor de leite José Jacinto da Silveira. Ele conta que 
foi possível notar alguns resultados já no primeiro ano do 
projeto, pois um dos córregos que atravessa sua proprie-
dade costumava ter nível baixo no princípio de agosto, 
situação que foi adiada para o início de outubro no ano 
passado. “E isso ainda deve melhorar, a terra deve segu-
rar cada vez mais água”, comemora.
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