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Boas práticas
Projeto Caminho das Águas chega ao fim em novembro com aproximadamente 1,5 mil 
professores de escolas públicas capacitados para ensinar a preservar os recursos hídricos.
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Joaquim Gondim, superintendente de Usos Múltiplos, explica como 
vai funcionar a Sala de Situação da ANA.

7 Tocantins-Araguaia
Maior totalmente localizada em território nacional, a Região Hidrográfica
 do Tocantins-Araguaia é estratégica para o país. Saiba por que.

ANA vai regular serviços de irrigação 
Nova atribuição será para projetos sob regime 
de concessão pública em corpos d’água de 
domínio da União
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Editorial

Expediente

A Agência Nacional de Águas – ANA ganhou mais uma importante atribuição este bimestre. Agora, além de regular e 
fiscalizar o uso das águas em rios federais, a ANA vai regular e fiscalizar a prestação de serviços de irrigação em corpos 
d’água da União. Até agora, a Agência regulava e fiscalizava água como bem público e não a prestação de serviços, 
como fazem as demais agências reguladoras. No entanto, a regra aplica-se apenas aos serviços de irrigação fruto de 
concessões federais em projetos no âmbito de Parcerias Público-Privadas – PPPs. A primeira experiência nesse sen-
tido será com o projeto piloto de concessão de Pontal, em Pernambuco, cujo edital deverá sair até o final do ano, de 
acordo com o superintendente de Outorga e Fiscalização da ANA, Francisco Lopes Viana, nas páginas 4 e 5.  

Outro destaque desta edição, na página 3, é a entrevista com o superintedente de Usos Múltiplos da Ana, Joaquim 
Gondim, que explica como funciona a Sala de Situação, um centro de monitoramento e gestão  de eventos críticos, 
como cheias e secas, que a ANA inaugura em novembro.  Na página 7, esta edição traz a importância da Região 
Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Com 918.822km² de área de drenagem – aproximadamente 11% do território 
nacional –, a região do Tocantins-Araguaia tem grande potencial para geração de energia hidroelétrica e, feitos 
os investimentos necessários, poderá ter uma importante hidrovia, que vai permite que o país escoe a crescente 
produção agrícola do Centro-Oeste. 

Único país da América do Sul com representante no Conselho Mundial da Água (WWC, na sigla em inglês), ins-
tituição promotora do Fórum Mundial da Água, o Brasil passou a ser em outubro o único país da América Latina 
com dois representantes no corpo de dirigentes da entidade. Os diretores da ANA Benedito Braga e Paulo Va-
rella foram eleitos governadores do WWC, em outubro. Além disso, Braga foi reeleito vice-presidente do WWC. 
Os detalhes estão na página 6. 

Confira, ainda, o sucesso do projeto Caminho das Águas na seção Boas Práticas, na página 8. Trata-se de uma 
parceria da ANA com a Fundação Roberto  Marinho voltada para a capacitação de professores do ensino funda-
mental sobre a questão da preservação das bacias hidrográficas. O programa chega agora em novembro à sua 
etapa final e deverá contabilizar a capacitação de 1,7mil professores nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espí-
rito Santo, Minas Gerais e Sergipe.

Boa leitura!
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Em novembro, a ANA ganha uma central que fará a gestão de eventos críticos, como se-
cas e cheias. A Sala de Situação vai acompanhar as tendências hidrológicas em todo o 
território nacional e  fazer análise da evolução das chuvas, dos níveis e vazões dos rios, 
dos reservatórios e da previsão do tempo e do clima, além de simulações matemáticas 
que auxiliam na prevenção desses eventos extremos. Nesta entrevista, Joaquim Gondim,
superintende de Uso Múltiplos da ANA, explica como vai funcionar a Sala de Situação. 

ÁguasBrasil – O que o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos  ganha com a 
Sala de Situação?
Joaquim Gondim  – Um centro de acompanhamento da operação da rede hidrometeoroló-
gica nacional e dos eventos hidrológicos críticos. A Sala de Situação irá compilar, em tempo 
adequado, várias informações de interesse produzidas por diversas entidades do país, as me-
teorológicas do Inmet/Inpe, as hidrológicas dos órgãos gestores estaduais  e as informações 
dos principais reservatórios do país, obtidas junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico 
– ONS, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs e aos órgãos gestores 
estaduais. Tudo em complemento à base de dados gerenciada diretamente pela ANA.

AB – Qual a importância desse monitoramento para a segurança das populações que 
vivem próximo ao leito dos rios e para a produção?
JG – Essas populações e os setores produtivos poderão ser alertados com a antecedência 
necessária sobre a possibilidade de ocorrerem eventos extremos. Isso possibilita que sejam 
tomadas providências para evitar ou minimizar os impactos, causados por cheias ou secas. É 
importante destacar que a Sala de Situação não é o canal direto de comunicação com a po-
pulação, mas sim com os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos e com a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil. Esses sim têm atribuições de comunicação e mobilização social.

AB – As informações da Sala de Situação vão ficar à disposição do público ou somente 
os técnicos da ANA terão acesso?
JG – Ainda há outras etapas da Sala de Situação a serem implementadas. Por isso, neste mo-
mento, apenas a Secretaria de Defesa Civil e outros órgãos  gestores estaduais e demais 
parceiros terão acesso a todos os dados. Mas  algumas informações já podem ser consulta-
das no Portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (www.ana.gov.
br/portalsnirh), como os dados da rede de monitoramento hidrometeorológica sob respon-
sabilidade da ANA e os Boletins de Monitoramento de alguns sistemas/ bacias prioritárias.

AB – Quem são os parceiros da ANA, ou seja, de onde vem a informação disponibili-
zada na Sala de Situação?
JG – Além das informações originadas a partir da atuação direta da ANA, devido à ges-
tão da Rede Hidrometeorológica Nacional, que é operada em parceria com instituições 
públicas, a Sala de Situação recebe informações de parceiros importantes, como as me-
teorológicas que vêm do  Inmet e do Inpe, sobre os reservatórios do Sistema Interligado 
Nacional do ONS, sobre os reservatórios do Nordeste sob responsabilidade do Dnocs e 
sobre estações e reservatórios sob responsabilidade dos órgãos gestores estaduais.

AB – Como funcionam os sistemas de alerta?
JG – Os sistemas de alerta têm como operação básica o recebimento em tempo real e a 
validação de dados hidrometeorológicos coletados em pontos de monitoramento estra-
tégicos, o que permite o acompanhamento de tendências hidrológicas em uma área de 
interesse, como uma bacia ou sub-bacia hidrográfica, com a análise da evolução das chu-
vas, dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios. A interpretação dessas informações, 
a partir da expertise de hidrólogos e com apoio de ferramentas matemáticas, permite in-
dicar à Defesa Civil quando e onde atuar de forma preventiva ou corretiva.

AB – Que outras instituições possuem uma Sala de Situação?
JG – Algumas instituições possuem centros de operação e ou gestão de crises no âm-
bito de suas atribuições, que não necessariamente recebem o nome Sala de Situação. 
Exemplos são o ONS, que possui quatro centros de operação dos reservatórios do setor 
elétrico, sendo que o principal é o Centro de Operação do Setor Elétrico, que fica em 
Brasília.  A Secretaria Nacional de Defesa Civil também possui o Centro Nacional de 
Gerenciamento de Desastres.

AB – Estão previstos mais investimentos para aumentar a capacidade da Sala de Situação?
JG – Além do Programa da ANA de Adensamento e Modernização da Rede Hidrome-
teorológica Nacional, que vai melhorar a quantidade, a qualidade e a rapidez de obten-
ção dos dados hidrológicos da Sala de Situação, também estão em desenvolvimento 
softwares que vão permitir uma melhor e mais rápida visualização de informações e 
geração de produtos, como os boletins de monitoramento e previsões de eventos crí-
ticos. A ANA está investindo cerca de  R$ 15 milhões para ampliar a rede automática e 
telemétrica sob sua responsabilidade, principalmente em bacias estratégicas, como a 
do  Doce, do Itajaí, do São Francisco e do  Alto Paraguai – Pantanal.

“É importante destacar que 
a Sala de Situação não é o 
canal direto de comunica-
ção com a população, mas 
sim com os órgãos gesto-
res estaduais de recursos 

hídricos e com a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil.”

O superintendente de Usos 
Múltiplos, Joaquim Gondim, 
é responsável pelo monito-
ramento dos reservatórios e 
pelos sistemas de alerta.
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ANA ganha mais atribuições com nova lei 

Capa

Com a Lei no 12.058/2009, a Agência passará a fiscalizar a prestação de 
serviços relacionados aos projetos de irrigação em regime de concessão 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, san-
cionou no último dia 13 de outubro a Lei no 12.058/2009, 
a antiga Medida Provisória no 462, que, entre outras coi-
sas, amplia o escopo de atuação da Agência Nacional de 
Águas – ANA, que a passa a ter um papel parecido com as 
demais agências reguladoras, ou seja, a partir de agora a 
ANA também vai regular a prestação de serviço. 

A nova lei, publicada em 14 de outubro no Diário Oficial 
da União, altera a Lei no 9.984/2000 e inclui, entre as atri-
buições da ANA, regular e fiscalizar a prestação de ser-
viços públicos específicos de irrigação quando envolver 
corpos d’água de domínio da União em regime de con-
cessão.  Caberá à Agência disciplinar, em caráter norma-
tivo, a prestação desses serviços; fixar padrões de efici-
ência; estabelecer tarifas, quando cabíveis; e responder 
pela gestão e auditoria dos contratos de concessão de ir-
rigação. Diferente das demais agências, até agora a ANA 
não regulava serviços, mas os usos de um bem público, 
ou seja, as águas em rios federais. 

A atuação da ANA, de acordo com a nova lei, obedecerá 
aos fundamentos, aos objetivos, às diretrizes e aos instru-
mentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será 
desenvolvida em articulação com órgãos e entidades pú-
blicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe discipli-
nar, em caráter normativo, e autorizar a adução de água 
bruta que envolver recursos hídricos de domínio da União. 

Segundo Francisco Viana, o edital para o projeto de Pontal deverá sair até o final deste ano

Além de atuar nas funções inerentes à sua destinação 
principal –  regulação dos usos d’água, mediante a apli-
cação dos instrumentos de regulação, tais como outor-
ga, cobrança e fiscalização, bem como no acompanha-
mento da prestação de serviços e da observância dos 
termos contratuais, caberá à ANA verificar e auditar as 
parcelas que integram o cálculo das tarifas, conforme 
legislação e contrato de concessão, com observância 
dos elementos que compõem as planilhas de custos do 
prestador do serviço. De acordo com o texto do relator 
da MP no 462, o deputado federal Sandro Mabel (PR-
GO), a Agência também será responsável pelo acompa-
nhamento e contabilização dos indicadores de desem-
penho que, por via direta, afetam os valores tarifários 
ou da contraprestação pública, estabelecendo relações 
entre a correta prestação do serviço e as receitas perce-
bidas pelo prestador do serviço.

A proposta é fruto da constatação, por técnicos do go-
verno envolvidos com modelagem de projetos de irriga-
ção em regime de Parcerias Público-Privadas – PPPs, de 
que seria imprescindível uma agência dotada de com-
petência legal para regular e fiscalizar os contratos de 
prestação de serviço público de irrigação que venham a 
ser celebrados em regime de concessão. 

Com o artigo número 45, a Lei no 12.058/2009 faz que a 
ANA tenha a atribuição de regulamentar os serviços de 
irrigação envolvendo as PPP. 

Ro
sa

na
 H

es
se

l/B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s A
N

A



 

Capa

No 14 | Setembro • Outubro 2009 | 5 |

O primeiro projeto em que a ANA exercerá esse novo papel será o de Pontal, em Pernambuco

“Essa nova lei vai permitir uma otimização da regula-
mentação e da fiscalização da água tanto no viés de bem 
público quanto no de serviços de aproveitamento do 
principal uso consuntivo que é irrigação”, afirma o supe-
rintendente de Outorga e Fiscalização da ANA, Francisco 
Lopes Viana.

“No exercício das competências referidas no inciso XIX 
deste artigo, a ANA zelará pela prestação do serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários, em ob-
servância aos princípios da regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, corte-
sia, modicidade tarifária e utilização racional dos recur-
sos hídricos”, fixa a nova lei.

Segundo Viana, o projeto piloto será implementado 
em Pontal, no estado de Pernambuco. Uma equipe 
multidisciplinar de oito técnicos foi designada e será 
coordenada por Viana. Trata-se de um projeto de mé-
dio porte, com 7,8 mil hectares de área irrigada, que 
precisa ser finalizado uma vez que 50% das obras já es-
tão feitas. O projeto será a primeira Parceria Público-
Privada de irrigação e é resultado de entendimentos 
entre a ANA; o Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão – MP; o Ministério da Integração Nacional 
– MI; e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba – Codevasf. “O edital já foi 
aprovado e a previsão é que ele seja lançado ainda este 
ano”, afirma Viana. 

Como parte desse processo, em 6 de outubro, antes da 
sanção da MP no 462 pelo presidente Lula, a Diretoria 
Colegiada da ANA adiantou-se e, por meio da Porta-
ria no 217, aprovou a criação de um Grupo de Trabalho 
que será coordenado por Viana. Esse gupo interno tem 
prazo de 60 dias para levantar e propor as providências 
necessárias para o cumprimento das novas atribuições 
legais da Agência.

Outros dois projetos de irrigação já estão na fila, mas ain-
da não têm previsão de lançamento:  Baixio de Irecê e 
Salitre, ambos na Bahia, e também em parceria com a 
Codevasf. O projeto de Baixio de Irecê é de grande porte, 
com aproximadamente 50 mil hectares de área irrigada, 
e deverá ter seu processo de concessão iniciado em breve 
e vai contar com a participação do Banco Mundial, afirma 
o superintendente da ANA. Já o de Salitre será intermedi-
ário entre os dois iniciais, acrescenta.
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senvolvimento da bacia, pois a água é um fator indutor 
desse processo”, destaca.

Pioneirismo 

O Comitê do Piranhas-Açu é o primeiro em funcionamento 
em rios de domínio da União (aqueles que cortam mais de 
uma unidade da Federação ou que envolvem outros países) 
localizado totalmente no Nordeste. Outro pioneirismo do 
CBH Piranhas-Açu é o fato de que já nasce como um comitê 
de bacia único, o que permite a tomada de decisões relativas 
tanto aos rios federais como aos afluentes estaduais da bacia.

A bacia

Paraíba e Rio Grande do Norte compõem a Bacia do Pira-
nhas-Açu. Nos 147 municípios da região vivem mais de 1,3 
milhão de habitantes. A bacia possui importância socioeco-
nômica para tal população, pois lá estão o sistema paraiba-
no de reservatórios Curema-Mãe D’Água e a barragem Ar-
mando Ribeiro Gonçalves, a maior do Rio Grande do Norte.

Em 1o de outubro, um dia depois de tomarem posse, os 
primeiros membros eleitos para o Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Piranhas-Açu – CBH Piranhas-Açu já come-
çaram suas atividades. Em Caicó (RN), os novos integran-
tes do colegiado elegeram a própria Caicó como sede do 
Comitê e definiram o calendário de reuniões até 2011.

Além disso, foram eleitos os membros da diretoria do CBH Pi-
ranhas-Açu, cujo mandato é de quatro anos sendo admitida a 
reeleição. Quem assumiu o cargo de presidente do Comitê foi 
Cybelle Frazão Costa Braga, da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba – Aesa. Representantes da 
União, dos estados, dos municípios, da sociedade civil e dos 
setores usuários da água da bacia compõem o colegiado.

Segundo Paulo Varella, diretor da ANA, o CBH Pira-
nhas-Açu foi um marco na implantação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, pois consegue enxer-
gar além do domínio das águas (federal ou estadual) e 
das fronteiras estaduais. “Com o Comitê, Paraíba e Rio 
Grande do Norte pensarão de forma integrada o de-

Membros eleitos do Comitê do Piranhas-Açu escolhem diretoria e sede

Diretores da ANA são eleitos para o Conselho 
Mundial da Água

Notas

O Colegiado Gestor do Plano Estratégico de Recur-
sos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocan-
tins e Araguaia tomou posse em 23 de setembro na 
sede da ANA, em Brasília. Presidido por José Ma-
chado, diretor-presidente da Agência Nacional de 
Águas, o grupo tem o objetivo de acompanhar a 
implementação dos programas previstos no Plano 
Estratégico, o qual prevê investimentos de R$ 3,8 
bilhões na bacia até 2025. 

Agência e WWF-Brasil assinam acordo

Em 22 de setembro, ANA e WWF-Brasil assinaram 
um Acordo de Cooperação Técnica para ações de 
capacitação e comunicação no setor de recursos 
hídricos, cuja duração será de dois anos. O objetivo 
da iniciativa é difundir a importância da água e da 
preservação do recurso natural para os brasileiros, 
por meio de ações, como campanhas de conscien-
tização da sociedade sobre o tema.

Capacitação para jornalistas

Mais de 150 pessoas lotaram o auditório onde ocorreu 
o 3o Seminário “Água, Comunicação e Sociedade”, em 
Belo Horizonte, em 25 de setembro. Organizado pela 
ANA e pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambien-
te Urbano – SRHU do Ministério do Meio Ambiente – 
MMA, o evento reuniu especialistas, comunicadores 
dos comitês de bacias, de órgãos gestores de recursos 
hídricos e estudantes de Comunicação e Meio Am-
biente para uma discussão sobre formas eficientes de 
gestão da comunicação no Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos – Singreh.

Colegiado Gestor do Tocantins-Araguaia

O Brasil é o único país da América do Sul com represen-
tantes no Conselho Mundial da Água (WWC, na sigla 
em inglês), instituição promotora do Fórum Mundial da 
Água. Além disso, os brasileiros possuem a maior repre-
sentatividade no Conselho entre os países da América 
Latina. Tal status concretizou-se a partir da eleição de 
Benedito Braga e Paulo Varella, ambos diretores da ANA, 
para o WWC durante a Assembleia-Geral da entidade 
entre 14 e 16 de outubro em Marselha, França, na sede 
da instituição. Os mandatos dos 36 diretores duram três 
anos e o novo quadro será responsável pela organização 
do Fórum Mundial de 2012.

Braga foi reeleito ao cargo de vice-presidente do WWC. 
Com uma votação expressiva, o diretor da ANA e  
professor da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo – Poli-USP foi escolhido como representante da 
Academia dentro do Conselho, já que o mandato de 
Benedito Braga como diretor da Agência termina em 
dezembro deste ano. Segundo o brasileiro, o país tem 
atingido maior notoriedade internacional quando o as-
sunto é água. “Isso (a eleição ao Conselho) mostra o au-
mento da importância do Brasil no cenário internacio-
nal e em uma entidade de peso como o WWC”, afirma.

Para o diretor Paulo Varella, sua eleição é uma forma de 
dar continuidade ao trabalho da ANA no Conselho Mun-
dial da Água, iniciado por Braga. De acordo com o diri-
gente, o país tem muito a contribuir, especialmente com 
as demais nações sul-americanas. “Muitos países ainda 
não têm suas agências reguladoras de recursos hídricos 
estruturadas e o Brasil é também citado como exemplo 
entre eles”, conclui.



Retrato das Bacias

Com grande potencial hidroelétrico e para 
navegação, os rios Tocantins-Araguaia são 
estratégicos para o país 
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Em vários aspectos, a Região Hidrográfica do Tocan-
tins-Araguaia caracteriza-se pela grandiosidade. Com 
918.822km² de área de drenagem – aproximadamente 
11% do território nacional –, é a maior situada completa-
mente dentro do Brasil. Em termos de vazão anual mé-
dia, registra 13.799m3 por segundo (8% do total do país). 
O rio Tocantins possui entre seus principais afluentes os 
rios Araguaia, Paranã, Sono e Itacaiúnas.

A região hidrográfica é a maior localizada totalmente 
dentro do território nacional
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Rio Araguaia é um dos principais afluentes do rio Tocantins e
possui a maior ilha fluvial do mundo

diversidade de fauna e flora e são unidos por uma signi-
ficativa zona de transição. As unidades de conservação 
possuem área de 82.320km², o que corresponde a 9% de 
toda a Região Hidrográfica, dos quais 29% são de prote-
ção integral. Três são os principais corredores ecológicos: 
Araguaia-Bananal, Jalapão-Mangabeiras e Paranã-Pire-
neus. Cabe ressaltar que a Ilha do Bananal, no rio Ara-
guaia, é a maior ilha fluvial do mundo.

Plano Estratégico

Neste ano, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos –
CNRH aprovou o Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia, cuja 
elaboração foi realizada pela ANA com participação das 
unidades da Federação presentes na bacia, dos setores 
usuários e da sociedade civil.

O Plano sugere que seja priorizada a construção de em-
preendimentos  hidroelétricos no rio Tocantins e preser-
vada a bacia do rio do Sono. Além disso, pontua que os 
empreendimentos previstos para o rio Araguaia não de-
vem alterar a dinâmica fluvial do rio, de modo que prote-
ja o seu trecho médio, uma região sensível do ponto de 
vista hídrico e de ecossistema aquático. 

A Região do Tocantins-Araguaia engloba 409 municípios 
em seis unidades da Federação: Tocantins (completamen-
te situado nela), Pará, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e 
Distrito Federal. Entre as principais cidades abrangidas 
estão: Belém, Palmas, Marabá (PA) e Imperatriz (MA). Se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE de 2000, cerca de 7,2 milhões de brasileiros vi-
vem na região e a estimativa é que esse número suba para 
10,5 milhões em 2025. Também para este ano está previs-
ta uma taxa de urbanização de 91% – em 2000 era de 74%.

Dos 95 m³/s consumidos na região hidrográfica, 57 m³/s (60%) 
vão para a irrigação. Há cerca de 125 mil hectares irrigados 
no Tocantins-Araguaia. Em seguida, está o consumo de água 
para a dessedentação de animais, pois a região possui um re-
banho de 27,5 milhões de cabeças. Apesar de usar a maioria 
da água para a irrigação e a pecuária, o futuro aponta para o 
aumento da importância do abastecimento humano, já que a 
região tende à urbanização nas próximas décadas.

Atualmente, as principais atividades econômicas são a 
agricultura, a pecuária, a mineração e o extrativismo ve-
getal. Com o aumento da demanda nacional e internacio-
nal por commodities, a região tende a adquirir um aspecto 
crescentemente estratégico para a economia brasileira. 
No que se refere à agricultura, destacam-se as culturas do 
algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja. Ou-
tras fortes atividades são o extrativismo vegetal e a mine-
ração. Lá estão os maiores depósitos de ferro do mundo, 
com destaque para Carajás, no Pará. 

O Cerrado é o bioma que prevalece (65%) e o restante da 
região compõe-se da Amazônia. Ambos possuem grande 

A exploração do potencial hidroenergético da região co-
meçou nos anos 1980 com a construção da hidrelétrica 
de Tucuruí, no Pará. A usina tem potência instalada de 
8.370MW e é a maior totalmente brasileira – isso porque 
a hidrelétrica de Itaipu é binacional. Com grande potencial 
também para a navegação, principalmente para escoar a 
produção de grãos, o plano prioriza a navegação comer-
cial no Tocantins. Para isso, é estratégica a conclusão das 
eclusas de Tucuruí. A finalização da eclusa de Lajeado e a 
construção da de Estreito simultaneamente com as obras 
da usina também são essenciais para viabilizar a Hidrovia 
do Tocantins. Em termos de investimentos, o plano calcula 
a soma de R$ 3,8 bilhões até 2025.



Boas Práticas

Informativo Agência Nacional de Águas| 8 |

Criado em 2007, o Caminho das Águas é resultado de 
uma parceria entre a ANA e a Fundação Roberto Mari-
nho – FRM. O projeto é voltado para a capacitação de 
professores do ensino básico do segundo segmento do 
ensino fundamental (do 6o ao 9o ano) e tem o objetivo 
de promover o comprometimento dos jovens na gestão 
sustentável das águas. O programa foi desenvolvido, 
inicialmente, em escolas de estados banhados pelas ba-
cias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, São Francis-
co, Doce e Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) graças às 
parcerias com as secretarias estaduais de educação dos 
estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de 
Janeiro e Sergipe. 
 
A largada foi dada efetivamente em abril de 2008 e as úl-
timas escolas que serão capacitadas estão no estado flu-
minense. A última turma está agendada para os dias 26 
e 27 de novembro. Está prevista para novembro a capa-
citação de 180 professores de 90 escolas. Além de todo o 
programa de capacitação do corpo docente sobre a im-
portância da preservação das águas, as escolas recebem 
ainda materiais pedagógicos compostos por vídeo, do-
cumentários, cadernos de orientação para professores, 
jogos, mapa das regiões hidrográficas do Brasil e CD de 
músicas sobre o tema. A previsão inicial era capacitar  1,6 
mil professores até o final do programa, mas, provavel-
mente, esse número será maior, informa o superinten-
dente adjunto da Superintendência de Apoio à Gestão de 
Recursos Hídricos – SAG da ANA, Victor Sucupira.
 
 “O Caminho das Águas é o resultado de um árduo tra-
balho conjunto da ANA e da Fundação Roberto Marinho. 

Caminho das Águas na reta final 

Desde o início das negociações ficou claro o esforço e a 
alegria com que as equipes trabalharam para que esse 
projeto fosse um sucesso. Pretendemos chegar ao final 
com 1,7 mil professores envolvidos e satisfeitos com 
a qualidade do material didático, marca registrada do 
nosso parceiro. Ao longo dessa caminhada ganhamos a 
adesão e o interesse das secretarias estaduais de Edu-
cação e dos órgãos gestores estaduais, registrando 
também o envolvimento fundamental dos comitês de 
bacia”, explica Sucupira.

Ao final do programa, terão participado mais de 800 
escolas estaduais nos cinco estados que integram o 
projeto, que terá contabilizado a realização de 50 tur-
mas de capacitação. 

“Estamos muito felizes com os resultados alcançados, 
recebemos vários elogios e comemoramos a missão pra-
ticamente cumprida. Estamos esperançosos de que po-
deremos trabalhar a sua continuidade com a participa-
ção de outros patrocinadores”, afirma Sucupira. 
 
Um exemplo desse resultado foi a capacitação de pro-
fessores do Consórcio do Rio Guandu, no Espírito San-
to. Lá, a capacitação envolveu cerca de 40 docentes e 
o pessoal do Consórcio enviou uma carta assinada pela 
secretaria executiva do Consórcio para a ANA parabeni-
zando a Agência pela iniciativa do projeto,  cuja capaci-
tação foi realizada no início de setembro. O Consórcio 
solicitou mais kits para a distribuição  em outras esco-
las, além das estaduais, com o objetivo de multiplicar 
ainda mais o projeto.

Projeto chega à fase final em novembro, depois de praticamente dois anos 
de extenso trabalho de capacitação de quase 1,5 mil professores de escolas 
estaduais em cinco estados brasileiros 
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