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Editorial

Expediente

Em dezembro, a Agência Nacional de Águas – ANA deu mais um importante passo em sua caminhada de nove anos 
de existência com o lançamento dos estudos: Atlas Regiões Metropolitanas, Atlas Nordeste e Atlas Sul. Coorde-
nados pela ANA, os levantamentos sobre abastecimento urbano abrangem todas as capitais brasileiras e quase 3 
mil cidades e apontam que o país precisa investir R$ 18,2 bilhões até 2015 para garantir o abastecimento urbano nas 
cidades pesquisadas. Leia a matéria a respeito às páginas 4 e 5.

Os três Atlas despertaram um grande interesse em virtude de seus dados, principalmente os que dizem respeito às 
condições dos mananciais e aos sistemas de produção de água de 2.965 municípios. Em ambos os aspectos, os inves-
timentos devem ser executados até 2015 para manter o abastecimento e garanti-lo até 2025 nas cidades estudadas.

Ainda sobre o Atlas de Abastecimento Urbano de Água, o diretor-presidente da ANA, José Machado, afirmou em 
sua entrevista ao ÁguasBrasil, à página 3, que em 2010 a Agência completará o estudo com o lançamento dos Atlas 
Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Na entrevista, o dirigente faz um balanço de sua gestão de cinco anos à frente da Agência Nacional de Águas, que 
se encerra em dezembro deste ano, e avalia o amadurecimento da ANA. Machado aborda a articulação institucio-
nal da Agência, a evolução da gestão de recursos hídricos no país, as novas atribuições da ANA como reguladora e 
fiscalizadora da prestação dos serviços públicos de irrigação, o lançamento dos Atlas e a implantação do Planeja-
mento Estratégico Institucional 2009-2020.

À página 6, há matérias sobre a aprovação no Senado do secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Minis-
tério do Meio Ambiente – MMA, Vicente Andreu, para o cargo de diretor-presidente da ANA. Os parlamentares também 
aprovaram o nome de João Gilberto Lotufo Conejo, superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência, 
para a Diretoria Colegiada da instituição. Além disso, há textos sobre a publicação de edital da concorrência internacio-
nal para o Projeto Pontal de Irrigação e sobre a participação da ANA no XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.

Na seção Retrato das Bacias, à página 7, o ÁguasBrasil traz informações sobre os diversos aspectos da Região Hi-
drográfica do Atlântico Sudeste, que possui importantes rios, como o Paraíba do Sul e o Doce, e é marcada por um 
elevado grau de urbanização e de industrialização.

Nesta edição, a seção Boas Práticas dá destaque para o início das inscrições para o Prêmio ANA, que vão até 31 de maio de 
2010. A premiação visa a reconhecer o mérito de iniciativas que se destaquem pela excelência de sua contribuição para a 
gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos do Brasil. Sete categorias estão na disputa pelo Troféu Prêmio ANA: gover-
no, empresas, organizações não governamentais, organismos de bacia, ensino, pesquisa e inovação tecnológica, imprensa.

Boa leitura!
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Durante o período em que presidiu a ANA (dez-2004 a dez-2009), José Machado trabalhou 
para o avanço da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). Um dos maiores avanços deu-se no cam-
po inter-institucional, especialmente na inserção do tema “Água” na agenda de desen-
volvimento do país e nas articulações entre os setores para assegurar seus usos múltiplos.

ÁguasBrasil - O senhor tem sido homenageado pelo setor pelo trabalho de articula-
ção. O que isso significa?
José Machado  – Sou muito grato por essas manifestações. O trabalho de articulação foi 
minha prioridade. Trabalhamos para que a ANA se engajasse no processo de formulação 
e implementação da Política Nacional de Saneamento, estimulamos o debate sobre uma 
Política Nacional de Irrigação e desencadeamos, com a Antaq, o debate sobre a necessi-
dade de desenvolver o modal hidroviário na matriz de transportes brasileira, na esteira dos 
aproveitamentos hidrelétricos. Essa necessidade se torna mais clara quando olhamos para 
o potencial dos afluentes da margem direita do rio Amazonas, conforme mostra estudo que 
a ANA está para concluir. Além disso, pautamos o debate sobre a relevância da água para o 
desenvolvimento econômico-social do Nordeste brasileiro.

AB – Com relação aos Comitês das Bacias, quais foram os avanços durante sua gestão?
JM – O trabalho de articulação com os estados e bacias hidrográficas fez avançar a construção 
do Pacto Federativo em Bacias Hidrográficas Interestaduais. Os comitês passaram a com-
preender melhor seus papéis e saíram da lógica da integração retórica para a integração de 
fato, que prevê cobrança conjunta pelo uso da água na bacia, a construção de Agência única 
de bacia, o Pacto das Águas, a criação dos Comitês de Integração e os Planos Integrados de 
Recursos Hídricos. Os comitês interestaduais do PCJ, do Paraíba do Sul, do São Francisco e 
do Rio Doce caminham nessa direção. Uma grande conquista foi aprovar a cobrança no São 
Francisco, que começa, se tudo correr bem, no segundo semestre de 2010.

AB – A ANA ganhou a atribuição de regular e fiscalizar serviços de irrigação. Como será isso ?
JM – A ANA passou de única agência que não regulava serviços a uma das poucas que re-
gula tanto serviços (de irrigação) quanto um bem público (água). A agência ganhou mais 
atribuições a partir da Lei 12.058. Segundo a qual a ANA passa a regular e a fiscalizar a 
prestação dos serviços públicos de irrigação quando envolver corpos d’água de domínio 
da União em regime de concessão. Caberá à ANA disciplinar, em caráter normativo, a 
prestação desses serviços; fixar padrões de eficiência; estabelecer tarifas, quando cabí-
veis, e responder pela gestão e auditoria dos contratos.

AB – Nos últimos anos, a ANA lançou estudos muito importantes. Serão periódicos?
JM – A partir deste ano o País passou a contar com o Relatório de Conjuntura, uma ferramen-
ta de acompanhamento sistemático e periódico da situação e gestão dos recursos hídricos 
do País do ponto de vista quantitativo e qualitativo, que será atualizado anualmente. Além 
disso, avançou na conclusão do Atlas de Abastecimetno Urbano de Água, que inclui o Atlas 
Nordeste, o Atlas Regiões Metropolitanas e o Atlas Sul. Os Atlas estudaram as condições dos 
mananciais e sistemas de produção em quase três mil cidades e apontou a necessidade de 
se investir R$ 18 bilhões até 2015 para garantir segurança hídrica para as populações urbanas 
dessas regiões. No ano que vem, o estudo ficará completo com a inclusão dos Atlas Norte, 
Centro Oeste e Sudeste. São informações importantíssimas, pois tratam da segurança hídrica 
do país na medida em que aponta os caminhos para evitar um colapso no abastecimento.

AB – O senhor deixou um Planejamento até 2020.O que isso garante?
JM – Garante planejamento e comprometimento com ações de Estado, independentemen-
te dos períodos de governo.

AB – Em 2010, a ANA completa 10 anos. Como a agência chegou ao fim de sua pri-
meira década?
JM – A ANA amadureceu muito. A primeira fase da ANA foi de institucionalização e de mon-
tagem das bases técnicas. Essa fase inicial sempre é muito difícil, pois tudo está para ser feito. 
Hoje, ainda muito jovem, mas já na maturidade, a ANA está enraizada no País e goza de gran-
de respeito e credibilidade, não apenas em razão da sua excelência técnica, mas, sobretudo, 
por cultivar a pró-atividade e o espírito público como seus valores centrais. A atuação da ANA 
se baseia hoje na certeza de que a Política Nacional dos Recursos Hídricos está em vigor.

“A ANA amadureceu muito. 
Hoje, ainda muito jovem, 

está enraizada no país e 
goza de grande respeito e 
credibilidade, não apenas 

em razão da sua excelência 
técnica, mas, sobretudo, 

por cultivar a proatividade 
e o espírito público como 

seus valores centrais.”

Diretor-presidente da ANA 
desde dezembro de 2004, José 
Machado deixa o cargo em 20 
de dezembro deste ano.
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José Machado
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ANA lança Atlas de Abastecimento Urbano de Água

Capa

Levantamento feito em quase 3 mil cidades, inclusive 
todas as capitais, aponta que país precisa investir R$ 18,2 
bilhões até 2015 para garantir abastecimento

Coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA, o 
Atlas de Abastecimento Urbano de Água levantou as 
condições dos mananciais e dos sistemas de produção 
de água de 2.965 municípios, revelando que 1.896, ou 
seja, 64%, necessitam de investimentos prioritários em 
água que totalizam R$ 18,2 bilhões. Além disso, 1.517 
municípios requerem investimentos em tratamento e 
coleta de esgoto que somam R$ 23 bilhões.

Os investimentos nos mananciais e nos sistemas de 
produção são fundamentais e devem ser executados 
até 2015 para manter o abastecimento de água nas lo-
calidades indicadas. Se forem concluídas, essas obras 
podem garantir o abastecimento até 2025. 

“Os investimentos apontados pelo Atlas são ligados e 
dependentes e precisam de um arranjo institucional con-
sistente, apto a atender aos objetivos de viabilidade téc-
nica e financeira dos projetos e ações propostas”, diz o 
diretor-presidente da ANA, José Machado. Segundo ele, 
a concretização desses investimentos deve ser articulada 
entre diversas esferas de governo, organizações e agên-
cias públicas e privadas.

 “Estamos propondo a criação de um comitê gestor in-
terministerial, com suporte técnico da ANA e articula-
ção junto aos estados e municípios, com a finalidade de 
viabilizar a execução de projetos e a implantação das 
obras”, disse o superintendente de Planejamento de 
Recursos Hídricos da ANA, João Gilberto Lotufo Conejo. 

O Atlas de Abastecimento Urbano de Água consolida 
o planejamento da oferta de água a partir do diagnósti-
co dos mananciais e da infraestrutura hídrica existente 
e da identificação das melhores alternativas técnicas. É 
o resultado de três trabalhos feitos em articulação com 
órgãos dos governos estaduais e municipais: o Atlas Re-
giões Metropolitanas, o Atlas Nordeste e o Atlas Sul. 

Das 2.965 cidades estudadas nos três Atlas, 12% neces-
sitam de aproveitamento de novos mananciais até 2015; 
45% das sedes municipais requerem adequações nos sis-
temas de produção de água – de simples ampliações do 
abastecimento por poços até investimentos em comple-
xos sistemas integrados. No Semiárido, é preciso conec-
tar a sistemas integrados mais de 200 municípios atendi-
dos de forma isolada.

“O Atlas é um guia extremamente importante para 
orientar e definir políticas públicas, pois trata de uma 
questão de segurança hídrica, ou seja, se vai haver água 
para a população urbana. É uma grande oportunidade 
para o país planejar a oferta de água”, disse Machado. 

Uma das preocupações da ANA são os pequenos municípios, 
que constituem 1.144 das cidades incluídas no Atlas, pois são 
os que enfrentam mais dificuldade para viabilizar os projetos. 
“São praticamente 1.144 obras, uma para cada cidade. Por 
isso, o Atlas é uma ferramenta no sentido de mostrar que 
pode haver escala na execução das obras”, explica Sérgio Ro-
drigues, especialista em recursos hídricos da ANA.

Pequenos municípios enfrentam maiores dificuldades para viabilizar os projetos que permitam assegurar o abastecimento de água
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Capa

Atlas
Municípios 
estudados

No de municípios que 
requerem 

investimentos

Total de investimentos
 de água 

%

Sul

Regiões 
metropolitanas

45 32 397 –

Demais
 municípios

744 306 637 3

SUBTOTAL 789 338 1.034 –

Nordeste

Regiões 
metropolitanas

101 84 3.437 –

Demais 
municípios

1.791 1.304 5.574 31

SUBTOTAL 1.892 1.388 9.011 –

Regiões metropolitanas 430 286 12.107 66

TOTAL 2.965 1.896 (64%) 18.228 –
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mananciais, resultando em um aporte de investimentos 
de R$ 12 bilhões. Além disso, são necessários investimen-
tos de 15,7 bilhões em tratamento de esgotos.

O Atlas Nordeste atualiza e complementa a edição de 
2006 e traz mais 508 municípios do Semiárido com me-
nos de 5 mil habitantes, totalizando 1.892 sedes urbanas 
com 40 milhões de pessoas. As propostas garantem o 
abastecimento a uma população urbana estimada em 
52,7 milhões em 2025, grande parte residente no Semiá-
rido. O balanço entre a oferta e a demanda de água indi-
cou que 73% das cidades poderão ter abastecimento de-
ficitário até 2015, decorrente de problemas com a oferta 
de água do manancial – superficial e/ou subterrâneo – ou 
da capacidade dos sistemas de produção. Para essas se-
des (1.388), são previstos investimentos de R$ 9 bilhões, 
beneficiando 39 milhões de pessoas em 2025. Também 
estão previstas a implantação ou a ampliação da coleta 
e do tratamento de esgotos em mais de 800 municípios, 
para recuperar a qualidade da água de rios e açudes utili-
zados como mananciais de abastecimento. Incluindo-se 
essas obras, os investimentos propostos totalizam R$ 
20,8 bilhões, sendo 43% para abastecimento de água e 
57% para obras de proteção dos mananciais.

O Atlas Sul consolida o planejamento da oferta de água 
para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somando 789 
municípios com aproximadamente 13,5 milhões de ha-
bitantes. As avaliações permitiram identificar que 44% 
das cidades estudadas requerem investimentos em am-
pliações e adequações de sistemas produtores ou em 
aproveitamento de novos mananciais, resultando em 
investimentos de R$ 1,03 bilhão. Totalizando-se os in-
vestimentos em água e esgotos, chega-se ao montante 
aproximado de R$ 10 bilhões previstos.

O levantamento completo e os resumos executivos de 
cada Atlas podem ser acessados pelo endereço eletrô-
nico <www.ana.gov.br/atlas>.

De acordo com os Atlas, é necessário executar investimentos 
de R$ 18,2 bilhões em mananciais e sistemas de produção de 
água até 2015 para garantir o abastecimento

* Cerca de 50% dos investimentos têm projetos ou estão em obras. Para viabilizar o restante, são necessários projetos avaliados 
em R$ 456 milhões. Há cidades contabilizadas em mais de um Atlas

Quadro-resumo dos investimentos

Er
al

do
 P

er
es

/B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s 
da

 A
N

A

O Atlas Regiões Metropolitanas abrange as capitais dos 
estados, o Distrito Federal, as regiões metropolitanas, as 
regiões integradas de desenvolvimento e todas as cidades 
com mais de 250 mil habitantes. São 430 municípios res-
ponsáveis por 70% do Produto Interno Bruto – PIB brasilei-
ro, os quais abrigam 94 milhões de habitantes (60% da po-
pulação urbana do país). Das 430 cidades estudadas, 66% 
requerem investimentos em ampliações e adequações 
de sistemas produtores ou em aproveitamento de novos  



Geral
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Em dezembro, o Plenário do Senado Federal aprovou as 
indicações de João Gilberto Lotufo e de Vicente Andreu 
para os cargos de diretores da Agência Nacional de Águas 
– ANA. Superintendente de Planejamento de Recursos 
Hídricos da Agência, Lotufo está na casa desde 2001. Ele 
coordenou o Atlas de Abastecimento Urbano de Água, 
um estudo lançado recentemente pela ANA que identifi-
cou a situação dos mananciais e dos sistemas de produção 
de água em quase 3 mil municípios. 

A indicação de Lotufo recebeu 36 votos a favor e 17 con-
tra no Plenário. O especialista é engenheiro graduado pela 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo – USP, mestre em Recursos Hídricos pela Escola 
Politécnica da USP e possui especialização em Hidrologia 
pelo Imperial College de Londres. 

Plenário do Senado aprova duas indicações para Diretoria da ANA

Diário Oficial publica edital da concorrência 
internacional para o Projeto Pontal

Notas

O diretor-presidente da Agência Nacional de 
Águas – ANA, José Machado, assinou o termo de 
homologação dos 149 aprovados no último con-
curso público. Quando sair a portaria do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizan-
do a homologação, a Agência poderá fazer as no-
meações e empossar os novos servidores. 

ANA e SAE farão planejamento para água 

O diretor-presidente da ANA, José Machado, e o mi-
nistro da Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE, 
Samuel Pinheiro Guimarães, assinaram em dezem-
bro um Acordo de Cooperação Técnica com o objeti-
vo de formar um núcleo de pensamento estratégico 
na área de recursos hídricos. A primeira etapa do 
acordo, que irá vigorar por 60 meses, será implantar 
o núcleo estratégico até junho de 2010.

Comitê do São Francisco seleciona Agência

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco – CBHSF abriu processo de seleção da Agên-
cia de Água da Bacia, que será responsável pelo 
gerenciamento dos recursos da cobrança pelo 
uso da água, a ser iniciada no segundo semestre 
de 2010. O roteiro para o processo seletivo está 
publicado no sítio <www.saofrancisco.cbh.gov.
br> e a data-limite para a entrega das propostas é 
27 de janeiro de 2010.

ANA marca presença em Simpósio da ABRH

A ANA teve participação expressiva no XVIII Sim-
pósio Brasileiro de Recursos Hídricos, da Associa-
ção Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, maior 
evento do setor, realizado em Campo Grande (MS) 
entre 22 e 26 de novembro. Foram apresentados 
16 trabalhos de servidores da Agência, que tinha o 
maior estande da feira paralela ao simpósio.

Agência homologa último concurso público

A indicação do atual secretário de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Vi-
cente Andreu, recebeu 31 votos a favor e 11 contra. An-
dreu presidiu a Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S./A. – Sanasa, Companhia de Saneamento 
de Campinas (SP), entre 2002 e 2004.

O Plenário do Senado rejeitou a indicação de Paulo Ro-
drigues Vieira, atual ouvidor da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – Antaq, para o cargo de diretor 
da ANA. Como na primeira votação houve empate, foi 
necessário iniciar nova deliberação, de acordo com o ar-
tigo 307 do Regimento do Senado. Na segunda votação, 
Vieira recebeu 26 votos contrários à sua indicação, 25 a 
favor e houve uma abstenção.

O Diário Oficial da União – DOU publicou em dezem-
bro o Edital da Parceria Público-Privada – PPP para 
contratação de Empresa de Concessão Patrocinada de 
Serviço Público de Irrigação do Projeto Pontal, em Pe-
trolina (PE). Trata-se da primeira experiência da ANA 
como reguladora de projeto público de irrigação. A ini-
ciativa, com cerca de 8 mil hectares de área irrigada, 
envolverá a atuação de empresas agrícolas e de pe-
quenos produtores na calha do rio São Francisco.
 
A ANA adquiriu novas atribuições e passa a regula-
mentar e a fiscalizar serviços de irrigação, em regi-
me de concessão, em corpos hídricos de domínio da 
União – aqueles que passam por mais de uma unidade 
da Federação ou que envolvem outros países. É isso 
que estabelece a Lei no 12.058/2009, sancionada pelo 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 
13 de outubro, a qual altera a Lei de Criação da ANA: 
Lei no 9.984/2000.

O Projeto Pontal será uma PPP de irrigação e resulta da 
articulação entre a ANA o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP, o Ministério da Integração 
Nacional – MI e a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf. Em 
virtude das novas tarefas da instituição, a Diretoria Co-
legiada da Agência criou um grupo de trabalho interno 
que deverá levantar e propor as providências necessárias 
ao cumprimento das novas atribuições legais pela ANA.

A Concorrência Internacional no 1/2009 foi publicada na 
Seção 3 do Diário Oficial da União, de 22 de dezembro, 
e fixa a data de 29 de março de 2010 para a entrega das 
propostas na BM&F–Bovespa, situada à Rua XV de No-
vembro, 275, em São Paulo. Os interessados poderão ad-
quirir o edital em mídia eletrônica na sede da Codevasf, 
em Brasília, mediante pagamento de Guia de Recolhi-
mento da União – GRU no valor de R$ 100 ou no sítio do 
Ministério da Integração: <www.integracao.gov.br>.



Retrato das Bacias

Com densidade demográfica entre as mais 
altas do Brasil, o Atlântico Sudeste enfrenta 
problemas de escassez de água  
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A população da região ultrapassa 27 milhões de habitantes, dos quais 
90% vivem em áreas urbanas

A Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste tem impor-
tância nacional devido ao elevado contingente popula-
cional e à importância econômica atrelada ao grande e 
diversificado parque industrial instalado. O desenvol-
vimento da região, no entanto, acaba sendo a princi-
pal razão dos problemas estruturais de disponibilidade 
de água. Ao mesmo tempo em que apresenta uma das 
maiores demandas hídricas do Brasil, a bacia possui uma 
das menores disponibilidades relativas.
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Paraíba do Sul (foto) e Doce são os principais rios da Região 
Hidrográfica Atlântico Sudeste
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Rio Doce

Rio Paraíba do Sul

Com 214.629 km² de área (2,5% do país), o Atlântico Sudes-
te abrange Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Paraná. Paraíba do Sul e Doce são os principais rios 
dessa bacia com 1.150 km e 853 km de extensão, respectiva-
mente. Além desses, a região é constituída por rios diversos 
e pouco extensos que formam as bacias conjugadas do rio 
Itapemirim, Fluminense e Paulista. 

Entre as bacias hidrográficas da região que apresentam 
situações críticas, incluem-se as dos rios Paraíba do Sul, 
Pomba, Muriaé, Guandu e rios que desembocam na Baía 
de Guanabara, conforme dados do Relatório Conjuntura 
dos Recursos Hídricos no Brasil 2009, da ANA. A demanda 
total na região, segundo levantamento de dezembro de 
2007, é de 191,8 m³/s de vazão de retirada. Os usos indus-
trial, urbano e irrigação são os predominantes, chegando 
a mais de 90%. Nas regiões metropolitanas do Rio de Ja-
neiro e de Vitória há grande concentração populacional e 
bom desenvolvimento econômico devido ao elevado nú-
mero de indústrias. 

Aspectos socioeconômicos

A população total, segundo dados do IBGE de 2006, é de 
27,4 milhões de habitantes, dos quais 90% pertencem áre-
as urbanas. A densidade demográfica é alta, chegando a 
127,1 hab/km², seis vezes maior do que a média brasileira, 
de 21,6 hab/km². O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) médio da região é de 0,730 (IBGE, 2000), valor bem 
próximo ao IDH do Brasil que é de 0,790 (PNUD, 2000).

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS), de 2006, a região possui 
79,7% da população urbana atendida por abastecimento 
de água, índice menor que o nacional que é de 89,4%. É 
uma das quatro regiões hidrográficas com piores índices 
de atendimento de água do País, junto com Tocantins-
Araguaia, Amazônica e Atlântico Nordeste Ocidental. A 
região possui um índice de atendimento urbano por rede 
coletora de esgoto razoavelmente bom, de acordo com 
os padrões nacionais (47,4%), chegando a 51,3%. Este ín-
dice do Atlântico Sudeste é o segundo melhor de coleta 
de esgotos do país.

Disponibilidade hídrica

A vazão média da Região Hidrográfica do Atlântico Sudes-
te é de 3.162 m³/s, correspondendo a 1,8% da vazão mé-
dia no Brasil. A sua disponibilidade hídrica é de 1.109 m³/s 
(1,2% do valor nacional). A vazão específica da região é de 
14,7 l/s/km², sendo a média do Brasil igual a 20,9 l/s/km².

Comitês de Bacia   

Segundo levantamento realizado em dezembro de 2007, 
dos oito comitês de bacia interestaduais do Brasil, três se 
encontram na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. 
Destacam-se os comitês interestaduais do Rio Doce e do 
Rio Paraíba do Sul (Ceivap). O outro comitê interestadual 
desta região é o CBH dos Rios Pomba e Muriaé, que é uma 
sub-bacia do rio Paraíba do Sul. Quanto aos comitês esta-
duais, 25 deles estão nesta região.
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A Agência Nacional de Águas (ANA) lançou em dezem-
bro o edital do Prêmio ANA 2010. Em sua terceira edição, 
a premiação bienal tem o objetivo de reconhecer inicia-
tivas em sete categorias: Governo, Empresas, Organiza-
ções não Governamentais, Pesquisa e Inovação Tecno-
lógica, Organismos de Bacia, Imprensa e Ensino; que se 
destacam pela excelência e contribuição para a gestão e 
o uso sustentável dos recursos hídricos do país.

 O Prêmio ANA também busca identificar ações que es-
timulam o combate à poluição e ao desperdício e apon-
tar caminhos para assegurar água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para o desenvolvimento das atuais 
e futuras gerações. As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas até 31 de maio de 2010.

Assim como ocorreu na edição de 2008, o Prêmio ANA 
2010 terá uma Comissão Julgadora composta por mem-
bros externos à ANA e com notório saber na área de re-
cursos hídricos ou meio ambiente. Um representante da 
Agência presidirá o grupo, mas sem direito a voto. Os 
critérios de avaliação dos trabalhos levarão em conside-
ração os seguintes aspectos: efetividade; potencial de 
difusão/replicação; aderência social; originalidade e im-
pactos social, cultural e ambiental.

A Comissão Julgadora selecionará três iniciativas finalis-
tas e a vencedora de cada uma das sete categorias, que 
serão conhecidas em solenidade de premiação marcada 
para 1º de dezembro de 2010 em local a ser definido. Os 
sete vencedores receberão o Troféu Prêmio ANA, conce-
bido pelo mestre vidreiro italiano Mário Seguso.

Em sua segunda edição, em 2008, o Prêmio foi dado a seis 
categorias: Governo, Empresas, Organismos de Bacia, Aca-
demia, Organizações não Governamentais e Imprensa. A 
ANA recebeu 272 trabalhos inscritos e foram selecionadas 
18 iniciativas, três em cada categoria. Em reconhecimento 
ao mérito de todos os trabalhos finalistas, a ANA ofereceu 
uma bailarina em alumínio reciclado e conchas, feita por fa-
mílias de artesãos do litoral capixaba. Já os seis vencedores 
receberam o Troféu Prêmio ANA, inspirado na logomarca 
da Agência. Na primeira edição do Prêmio ANA, em 2006, 
três projetos conquistaram a premiação entre os 15 finalis-
tas. No total, inscreveram-se 284 iniciativas. 

Inscrições

Até 31 de maio, os interessados em participar do Prêmio 
ANA 2010 poderão enviar seus trabalhos por remessa 

Agência Nacional de Águas abre inscrições 
para o Prêmio ANA 2010

Os sete vencedores da premiação receberão o Troféu Prêmio ANA, 
inspirado na logomarca da Agência

“Água: o Desafio do Desenvolvimento 
Sustentável” é o tema da terceira edição 
da premiação, que tem sete categorias 
em disputa
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postal registrada aos cuidados da Comissão Organiza-
dora do Prêmio ANA 2010 no seguinte endereço: SPO, 
Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Sala 222, Brasília-DF, CEP: 
70610-200. A data de postagem será considerada como 
a de entrega. Os concorrentes poderão inscrever mais 
de uma iniciativa. Além disso, terceiros poderão indicar 
trabalhos, desde que acompanhados de declaração assi-
nada pelo indicado, concordando com a indicação e com 
o regulamento da premiação.

Cronograma

• Inscrições: de 18 de dezembro de 2009 a 31 de maio  
de 2010;

• Prazo de julgamento: de 2 de agosto a 10 de setembro 
e de 4 a 8 de outubro de 2010;

• Comunicação aos finalistas: de 25 a 29 de outubro de 2010;
• Cerimônia de premiação: 1º de dezembro de 2010.

Informações

Para mais informações acesse o hotsite www.ana.gov.br/
premio, envie e-mail para premioana@ana.gov.br ou li-
gue para (61) 2109-5412.


