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Editorial

Expediente

A Agência Nacional de Águas começou o ano com parte da Diretoria Colegiada renovada. Vicente Andreu 
tomou posse como diretor-presidente no dia 15 de janeiro para substituir José Machado, que deixou a ANA em 
dezembro depois de cinco anos. Também tomou posse João Gilberto Lotufo Conejo que, como superintendente 
de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA, coordenou o Atlas Urbano de Abastecimento de Água e o 
Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos, ambos lançados pela Agência no ano passado. Andreu fala de 
seus planos e desafios em entrevista na página 3.

Janeiro e fevereiro foram meses de chuvas intensas nas regiões Sul e Sudeste do País. Para aprimorar a troca de 
informações entre a ANA e a sociedade, a Agência colocou em sua página na internet uma área com acesso à sua Sala 
de Situação com informações hidrológicas que são atualizadas diariamente.

E para aprimorar o aproveitamento das previsões meteorológicas não apenas pela ANA, mas por todo o sistema de 
recursos hídricos do País, ANA, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) vão discutir formas de harmonizar a disponibilização das 
previsões de clima e tempo com os sistemas de operação dos reservatórios. Leia matéria na página 5.

Ainda há tempo para se inscrever para a terceira edição do Prêmio ANA. Veja como na página 4. Esta edição também 
traz informações sobre um novo concurso lançado pela ANA em parceria com o WWF-Brasil e o HSBC Climate 
Partneship. Trata-se do 1º Concurso de Foto e Vídeo Olhares sobre a Água e o Clima, que será lançado oficialmente no 
dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Leia na página 6.

Nesta edição, os leitores do ÁguasBrasil também vão saber como a Bacia do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) está 
inovando o conceito de pagamento por serviços ambientais ao ser a primeira bacia a destinar recursos da cobrança 
pelo uso da água ao Programa Produtor de Água. Saiba mais na seção Boas Práticas, na página 8.

Este número traz ainda um retrato a Região Hidrográfica do Paraná, que possui a maior densidade populacional do 
País, onde estão localizadas grandes regiões metropolitanas, como São Paulo, Brasília, Curitiba e Goiânia.

Boa Leitura! 



Bacharel em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Vicente 
Andreu Guillo, o novo diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) des-
de 15 de janeiro, tem uma carreira que se alternou especialmente entre três setores: 
recursos hídricos, saneamento e energia. Antes de assumir seu cargo na Agência, 
Andreu exerceu a função de secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA) entre 2008 e 2010. Vicente também foi se-
cretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Campinas 
(SP) entre 2007 e 2008. Além disso, presidiu empresas de saneamento e de energia.

ÁguasBrasil - Que contribuições sua experiência profissional pode trazer para a ANA? 
Vicente Andreu – Em 27 anos de trabalho na área de energia, acompanhei todo o 
processo de construção das agências reguladoras e de privatização das distribuidoras 
de energia. Além disso, administrei uma companhia de saneamento importante, que é a 
Sanasa, de Campinas.  Como o setor de saneamento e o de energia são dois importantes 
usuários de água no País, penso que essa  experiência prática, concreta, pode contribuir 
para o sistema de recursos hídricos. No caso do saneamento, a ANA tem feito muito 
com a elaboração do Atlas de Abastecimento Urbano de Água e a retomada do Prodes, 
que é um projeto focado em resultados, o que é inovador na administração pública 
brasileira. Penso que a Agência deve reforçar essas iniciativas e buscar maior sinergia 
entre os setores de energia e água. 

AB – Na sua avaliação, quais os principais desafios da ANA nos próximos quatro anos?
VA – É atribuição da ANA contribuir decisivamente para a consolidação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Acredito que para atingir esse 
objetivo é necessário o fortalecimento dos órgãos gestores nos diversos estados. Se não 
houver uma participação decisiva dos órgãos gestores estaduais, dificilmente vamos 
conseguir ter novos e fortes comitês de bacias hidrográficas. Outro desafio é fortalecer 
o instrumento da cobrança pelo uso da água que, por diversas razões, especialmente de 
natureza política, tem enfrentado problemas na sua implementação. Além disso, a ANA 
vai passar a regular a irrigação em perímetros públicos em corpos d’água da União, o que 
vai exigir qualificação e preparo, porque tradicionalmente a Agência não tem tratado da 
regulamentação de serviços e fixação de preços. 

AB – Este ano, está prevista uma revisão no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Que 
tipo de ajustes o senhor acha que devem ser feitos?
VA – O Plano Nacional é um instrumento importante. Talvez um dos principais pontos 
na discussão do Plano seja a introdução de temas que não foram abordados quando 
da sua elaboração, como apresentar propostas mais claras sobre o tema mudanças 
climáticas e suas implicações para os recursos hídricos. Penso que é importante vinculá-
lo principalmente à implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Não dá para ter Plano desvinculado da Política, e esse é um risco no qual 
podemos cair. Devemos, na minha opinião, não apenas atualizar o Plano Nacional, 
mas aproveitar a oportunidade para aprofundar a implementação dos principais 
instrumentos da Política, como enquadramento e cobrança pelo uso da água.

AB – O senhor tomou posse em um momento em que sua região, Campinas, sofre com 
alagamentos. O que pode ser feito para evitar o problema?
VA –  É preciso que haja um diálogo entre o instrumento que orienta o uso e ocupação 
do solo, que é o Plano Diretor, com o Plano de Bacia em regiões onde ele existe, 
como é o caso do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Muitas vezes os municípios 
participam da elaboração do Plano de Bacia, mas não o incorporam quando elaboram 
seus planos diretores.  Outro problema, sem dúvida o mais relevante, é a ocupação de 
áreas sabidamente de risco sujeitas a inundação, que  o processo de expansão urbana 
desordenada acabou agravando. No caso do Sistema Cantareira, há falta de tradição e 
experiência em controle de cheias, pois ele sempre foi administrado como reservatório 
voltado unicamente para o abastecimento e para garantir reserva de água para o 
período de escassez.  Acredito que uma grande contribuição é introduzir, além de 
mecanismos mais adequados de monitoramento em toda a bacia, critérios operacionais 
mais eficientes, como a recente constituição de volumes de espera nesses reservatórios 
e, ainda, integrar os comitês de bacia envolvidos no Cantareira, como o PCJ e o do Alto 
Tietê, este último um comitê estadual. 

“É atribuição da ANA 
contribuir decisivamente 

para a consolidação 
do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Acredito 

que para atingir esse 
objetivo é necessário o 

fortalecimento dos órgãos 
gestores nos diversos 

estados. Se não houver 
uma participação decisiva 

dos órgãos gestores 
estaduais, dificilmente 

vamos conseguir ter novos 
e fortes comitês de bacias 

hidrográficas.”

Vicente Andreu tomou 
posse no cargo de diretor-
presidente em solenidade 
na sede da ANA, que contou 
com a presença do ministro 
do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, e dos demais 
diretores da Agência.
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Agência recebe inscrições para o Prêmio ANA 2010

Prêmio ANA

Sete categorias estão em disputa: Pesquisa e Inovação Tecnológica, 
Empresas, Ensino, Governo, Organismos de Bacia, Imprensa e ONG 

Até 31 de maio, os interessados em participar do Prêmio 
ANA 2010 poderão enviar seus trabalhos por remessa 
postal registrada aos cuidados da Comissão Organizadora 
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 – as inscrições são gratuitas. 

Além disso, terceiros poderão indicar trabalhos, desde 
que acompanhados de declaração assinada pelo indicado, 
concordando com a indicação e com o regulamento 
da premiação. Para mais informações acesse o hotsite 
www.ana.gov.br/premio, envie e-mail para premioana@
ana.gov.br ou ligue para (61) 2109-5412.

Em sua terceira edição, a premiação bienal tem o objeti-
vo de reconhecer iniciativas em sete categorias: Governo, 
Empresas, ONG, Pesquisa e Inovação Tecnológica, Orga-
nismos 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 bus-
ca identificar ações que estimulam o combate à poluição e 
ao desperdício, além de apontar caminhos para assegurar 
água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento das atuais e futuras gerações.

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 

recursos hídricos ou meio ambiente. Um representante 
da Agência presidirá o grupo, mas sem direito a voto. 
Os critérios de avaliação dos trabalhos levarão em con-
sideração os seguintes aspectos: efetividade; potencial 
de difusão/replicação; aderência social; originalidade; e 
impactos social, cultural e ambiental.

Até 8 de outubro, a Comissão Julgadora selecionará 
três iniciativas finalistas 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, concebido pelo mestre vidreiro 
italiano Mário Seguso.

Histórico

Na primeira edição, em 2006, três projetos conquistaram 
o Troféu Prêmio ANA, inspirado na logomarca da Agência, 
entre os 15 finalistas, divididos em três categorias 
temáticas: Água para a Vida, Gestão de Recursos 
Hídricos e Uso Racional de Recursos Hídricos. No total, 
inscreveram-se 284 iniciativas. 

Em sua segunda edição, em 2008, o Prêmio foi dado a 
seis categorias: Governo, Empresas, Organismos de 
Bacia, Academia, Organizações não Governamentais 
e Imprensa. A Agência recebeu 272 trabalhos e foram 
selecionados 18, sendo três em cada categoria. Os seis 
vencedores receberam o Troféu.

Concebido pelo mestre vidreiro italiano Mario Seguso, o Troféu Prêmio ANA será dado ao vencedor de cada categoria
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Instituições se articulam para aperfeiçoar o uso e a troca de 
informações e dados climáticos e hidrológicos, o que influirá 
na operação de reservatórios 

ocorrência de chuvas acima do normal para o Sul do País. 
Em parte da região Norte e no Nordeste, as previsões 
apontam para chuvas abaixo da média histórica.

Nas demais áreas do Brasil, a previsão mais provável é 
de chuvas em torno da média histórica, sendo que para a 
região central do País elas são consideradas mais baixas, 
ou seja, há mais dificuldade para fazer previsões. 

O Inpe faz previsões climáticas mensais e sazonais (a 
cada três meses), indicando perspectivas de chuvas 
normais, acima ou abaixo do normal para o período. O 
ONS opera os 132 reservatórios do Sistema Interligado 
Nacional e leva em conta, em seu planejamento de 
operação, essas informações.

À ANA, cabe fiscalizar os operadores e acompanhar, por 
meio da Sala de Situação, os níveis dos reservatórios e 
suas vazões afluentes e defluentes. Também é atribuição 
da Agência alertar a Defesa Civil e os órgãos gestores 
estaduais de recursos hídricos das regiões sob impacto 
de eventos críticos de origem hidrológica.

A Agência Nacional de Águas (ANA), o Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (ONS), o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe) querem desenvolver mecanis-
mos para harmonizar as informações produzidas pelos 
institutos de previsão de clima e tempo com a opera-
ção dos reservatórios, principalmente do Sistema In-
terligado Nacional (SIN).

O primeiro passo para adequar as previsões às 
diferentes realidades dos reservatórios do País será 
dado em abril, quando esses órgãos se reunirão na sede 
do ONS, no Rio de Janeiro, para um seminário sobre o 
tema, em data a ser marcada.

A ANA tem informado aos agentes operadores de 
reservatórios e gestores de recursos hídricos sobre as 
previsões climáticas para os próximos meses, para que 
seja possível compatibilizá-las com a programação de 
operação dos reservatórios.

Segundo informações de Francisco Arteiro, gerente 
executivo do ONS, cada reservatório tem características 
próprias de operação. Por isso, as informações sobre 
nível de armazenamento dos reservatórios e previsão de 
chuvas não podem ser analisadas isoladamente. 

É importante conhecer a dinâmica do Sistema para 
associar risco às previsões climáticas. Um exemplo 
citado por Arteiro foi o fato de, no final de fevereiro, 
o reservatório de Furnas estar com 95% de sua 
capacidade de armazenamento, o que não representou, 
no entanto, motivo de preocupação para o ONS, 
enquanto o reservatório de Ilha Solteira, com 65% de 
sua capacidade no mesmo período, deixou o Operador 
em estado de atenção. 

De acordo com o superintendente de Usos Múltiplos da 
ANA, Joaquim Gondim, isso ocorre porque os cálculos 
envolvendo variáveis como tempo de retorno (das cheias), 
vazão máxima e volume de espera dos reservatórios levam 
em conta fatores, como: a localização, características da 
bacia, além de informações sobre o uso e a ocupação do 
solo no entorno.

Gondim ressalta que algumas regiões são mais 
vulneráveis do que outras e, por isso, o vertimento 
de alguns reservatórios pode acontecer muito antes 
de atingida a sua capacidade máxima, para evitar 
consequências drásticas rio abaixo. 

De acordo com o Inpe, a previsão climática para o 
trimestre março, abril e maio, elaborada em conjunto 
com o Inmet e centros estaduais de Meteorologia, indica a 

Seminário sobre previsão meteorológica vai discutir 
aprimoramento das informações sobre clima e tempo   
Encontro, que será promovido em abril pela ANA, ONS, Inmet e Inpe, 
será primeiro passo para aperfeiçoar o uso e a troca desses dados 
entre os agentes do Sistema
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Valorizar a multiplicidade ligada à água, por meio 
do registro em foto e vídeo das dimensões culturais, 
simbólicas, propriedades físicas, religiosas e estéticas 
da água e do clima. Com este objetivo, a Agência 
Nacional de Águas (ANA), o WWF-Brasil e o HSBC 
Climate Partnership organizam o 1º Concurso de Foto 
e Vídeo Olhares sobre a Água e o Clima, que também 
conta com o apoio do Centro de Estudo Transdisciplinar 
da Água (CET-Água). 

O concurso será lançado em 22 de março, Dia Mundial da 
Água. A partir desta data e até 31 de maio os interessados 
poderão se inscrever pelo sítio www.olharesaguaeclima.
org.br – a página também contém o regulamento e 
demais informações relevantes. 

ANA, WWF-Brasil e HSBC Climate Partnership lançam concurso de foto e vídeo sobre água e clima

Abertas as inscrições para renovação do 
Comitê da Bacia do Rio São Francisco

Notas

Em 28 de janeiro ocorreu a cerimônia de posse 
de Vicente Andreu e João Gilberto Lotufo                
respectivamente como diretor-presidente e 
diretor da Agência Nacional de Águas (ANA). O 
mandato de ambos tem duração de quatro anos. 
Estiveram presentes à solenidade no auditório da 
Agência, em Brasília, várias autoridades, entre 
as quais: o ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc; a secretária-executiva do Ministério do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira; o diretor-geral 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Nelson Hubner; e os diretores da ANA, Dalvino 
Franca e Paulo Varella. 

Agência lança hotsite para o mês das águas 

Em 22 de março ocorre o Dia Mundial da Água, data 
criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1992 e que passou a ser comemorada no ano 
seguinte. Em 2010, o tema da celebração é “Água 
Limpa para um Mundo Saudável”. Sendo assim, 
a ANA lançará em março um hotsite baseado na 
data, onde poderão ser cadastrados eventos que 
ocorrerão durante o mês em virtude do Dia Mundial 
da Água. A página também possui informações 
sobre a data, acerca do tema da qualidade das águas, 
notícias e curiosidades sobre recursos hídricos.

Senadora apresenta agenda sobre água

A senadora Marisa Serrano, presidente da Sub-
comissão Permanente da Água da Comissão de 
Meio Ambiente do Senado Federal (CMAGUA) e 
parlamentar do Mercosul, esteve na sede da ANA, 
em 10 de fevereiro, para apresentar os temas da 
agenda da CMAGUA ao novo diretor-presidente 
da Agência. Diante dos quatro diretores da ANA, a 
parlamentar expôs principalmente as discussões a 
respeito das águas subterrâneas e dos rios e aquí-
feros transfronteiriços do Mercosul – em especial 
sobre o Aquífero Guarani.

Novos diretores da ANA tomam posse

Quatro são as categorias contempladas: foto em baixa 
resolução de câmera ou celular, foto em alta resolução, 
vídeo em baixa resolução e vídeo editado em alta 
resolução. Nas categorias de fotografia, serão permitidas 
três imagens por participante e nas de vídeo cada pessoa 
poderá inscrever um audiovisual.

De 3 de junho a 18 de julho os internautas poderão votar 
nos trabalhos. Em 23 e 24 de julho a comissão julgadora, 
com pessoas ligadas ao meio ambiente e profissionais de 
fotografia e vídeo, escolherá os vencedores, que serão 
conhecidos em 25 de julho. A premiação ocorrerá em 5 
de agosto e os vencedores ganharão uma viagem para 
Bonito (MS) e um kit dos realizadores do Concurso. Haverá 
premiações até os quintos colocados de cada categoria.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(CBHSF) está em processo de renovação de seus 
membros. Até 15 de abril, os interessados em concorrer 
a uma vaga para o colegiado poderão enviar o formulário 
de inscrição, que pode ser obtido por meio do sítio do 
CBHSF (www.saofrancisco.cbh.gov.br) ou pelo sítio da 
ANA (www.ana.gov.br).

Em 30 de abril haverá a divulgação da lista preliminar 
dos habilitados a participar do processo eleitoral, assim 
como os inabilitados e aqueles que possuem pendências. 
Entre 10 e 14 de maio os recursos ao processo poderão 
ser apresentados. Após esta etapa, haverá a publicação 
da lista final dos habilitados em 21 de maio.

As plenárias eleitorais serão segmentadas e ocorrerão em 
diferentes datas. A primeira será para representantes dos 
Poderes Públicos municipais, entre 24 e 28 de maio. Em se-
guida vem a plenária para usuários da água da bacia do São 
Francisco e organizações civis, de 31 de maio a 25 de junho. 
Por último, haverá a escolha de representantes de comu-
nidades tradicionais e indígenas, entre 1º e 18 de junho.

Para concluir o processo eleitoral, em 9 e 10 de agosto será 
realizada em Recife a plenária do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco para posse dos novos mem-
bros e eleição da Diretoria. O CBHSF é responsável pelo 
debate e deliberação sobre os usos das águas da bacia. 

Por isso, as 62 vagas deste “parlamento das águas” são 
divididas de modo plural: 24 para usuários da água, 20 para 
o Poder Público (União, sete unidades da Federação que 
compõem a bacia e municípios), 16 para representantes da 
sociedade civil organizada (ONG, quilombolas, consórcios 
e associações intermunicipais, organizações técnicas 
de ensino e pesquisa) e duas para povos indígenas. Para 
mais informações, entre em contato com a Secretaria 
Executiva do CBHSF por meio do telefone (82) 3221-8994 
ou pelo sítio do Comitê.



Retrato das Bacias

O terceiro maior rio das Américas  
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Região Hidrográfica do Paraná possui a maior densidade populacional do 
Brasil e elevados índices de desenvolvimento econômico

A Região Hidrográfica do Paraná (RHP) destaca-se como 
a de maior desenvolvimento econômico do Brasil e com 
a maior oferta de energia hidrelétrica nacional – quase 
60% da capacidade total – que inclui a Usina de Itaipu, 
a maior do País. A bacia do Paraná abrange sete unida-
des federativas e de grande densidade populacional: São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, 
Santa Catarina e Distrito Federal. Abriga 32% da popula-
ção nacional, predominantemente em áreas urbanas, e 
está distribuída em uma área de 879.873km², o equiva-
lente a 10% do território nacional.

O rio Iguaçu faz parte da Região Hidrográfica do Paraná e tem como 
uma de suas atrações as Cataratas do Iguaçu (foto)
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Fazendo divisa do Brasil com Paraguai, o rio Paraná tem 
uma extensão de 2.570km até a foz no rio da Prata. E, 
se somados aos 1.170km do rio Paranaíba, seu afluente 
principal, o Paraná totaliza 3.740km de extensão, tornan-
do-se o terceiro mais extenso rio das Américas. 
 
A bacia do Paraná é a que apresenta também a maior 
diversidade de conflitos como abastecimento humano 
versus diluição dos efluentes em cidades como Brasília 
e Goiânia; irrigação versus geração de energia no Triân-
gulo Mineiro; e hidrovia Tietê-Paraná versus geração de 
energia elétrica na região. Aliás, o potencial hidrelétrico 
da Região Hidrográfica (dado de 2007) é de 46.806MW, 
correspondendo a 58% do total instalado do País. 

Apesar de possuir uma situação confortável quanto ao ba-
lanço hídrico em geral, a RHP se caracteriza pela alta con-
centração populacional com demandas elevadas de uso ur-
bano e industrial, com quase 30% da demanda de consumo 
nacional. Algumas bacias hidrográficas da região apresen-
tam situações críticas de abastecimento, como: São Barto-
lomeu, Meia Ponte, Sapucaí, Turvo, Pardo e Mogi-Guaçu 
Piracicaba e Tietê. Mas, recentemente, o reservatório do 
Cantareira, em São Paulo, afluente do rio Piracicaba que, 
por sua vez, é afluente do rio Paraná, foi um que ganhou 
destaque devido às grandes cheias no início deste ano. O 
Sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento da 
área metropolitana de Campinas e por 50% da região me-
tropolitana de São Paulo (a maior do País).

Em relação ao último levantamento do índice de qualida-
de da água feito em 2006, a RHP apresentou nove bacias 
com índice ruim ou péssimo, todas elas localizadas em 

áreas metropolitanas: Alto Tietê (SP), Alto Iguaçu (PR), 
rio Piracicaba (SP), rio Preto (SP), rio Mogi-Mirim (SP), 
rio Capivari (SP) e rio São Francisco (PR). 

A região tem avançado bastante no cumprimento da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos e possui dois comitês 
de bacia interestaduais – o Comitê de Bacia Hidrográfica 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o Comitê de Ba-
cia Hidrográfica do Rio Paranaíba – e  também 33 comitês 
estaduais de bacia, a maioria no estado de São Paulo.   

Dados socioeconômicos

A população total da bacia do Paraná, segundo dados do 
IBGE de 2006, é de 61 milhões de habitantes, dos quais 91% 
concentram-se nas áreas urbanas. A densidade populacio-
nal média é de 67,2 hab/km², três vezes maior que a média 
nacional. A região apresenta bons índices de atendimento 
urbano tanto de água quanto de rede de esgotos do País, 
de acordo com SNIS (2006). O índice de abastecimento de 
água é de 95,9% – acima da média nacional de 89,4% – e o 
índice de coleta de esgotos  de 74,2% da população urbana 
atendida, bem maior que os 47,4% da média nacional. Ou-
tro dado de destaque é o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) médio da região, de 0,760 (IBGE, 2000). 

Hidrovia Tietê-Paraná

Um importante destaque da RHP é a hidrovia Tietê-Para-
ná, considerada a mais desenvolvida do País. Ela permite 
integrar e baratear o transporte de grãos e seus derivados 
desde o complexo portuário de São Simão (GO), localiza-
do às margens do rio Paranaíba, até o rio Paraná, onde o 
canal Pereira Barreto permite o acesso ao rio Tietê e, por 
meio de rodovias e ferrovias, aos portos e centros consu-
midores do litoral. São mais de 2.400km de vias fluviais 
navegáveis, interligando cinco estados brasileiros: Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. 
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Recompensar o produtor rural que preserva as 
nascentes e rios em sua propriedade, ou seja, a quem 
ajuda a melhorar a qualidade da água revitalizando as 
bacias hidrográficas, é o princípio básico do Programa 
Produtor de Água, concebido pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) em 2001. O primeiro projeto do “Produtor 
de Água” concretizado foi em Extrema, em Minas 
Gerais, que faz parte da bacia dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ), em 2006. Hoje, 65 produtores 
da região recebem pagamentos por preservar suas 
terras e colaborar para a preservação dos mananciais, 
especialmente na recuperação das matas ciliares. 

E o número de produtores de água na bacia do PCJ será 
ampliado, informa o gerente de uso sustentável da água 
e solo da ANA, Devanir Garcia dos Santos. De acordo com 
ele, o edital para a ampliação do programa na bacia e o 
recebimento das propostas já está nas ruas desde junho 
de 2009 para novos projetos em Joanópolis e Nazaré 
Paulista, ambos no interior de São Paulo.

A análise das propostas teve início entre janeiro e 
fevereiro deste ano e a expectativa é de que, a partir 
de abril, no mais tardar maio, sejam iniciados os 
primeiros pagamentos, garante Santos. Além disso, 
pela primeira vez, os recursos da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos da bacia terão uma parte do 
montante arrecadado voltada para o pagamento 
ao “Produtor de Água”. Atualmente os pagamentos 
são feitos com recursos da própria ANA. Com isso, a 
bacia hidrográfica do PCJ, hoje a que mais arrecada 
com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, será 
também a primeira a fazer aquilo que a própria Lei n° 
9.433/1997, mais conhecida como Lei das Águas, prevê 
que é instituir a cobrança e destinar os recursos para o 
benefício da bacia.

O valor de remuneração ao produtor é analisado caso 
a caso, de acordo com as práticas de conservação do 
solo, de restauração ecológica das áreas de preserva-
ção permanente e da conservação de fragmentos flo-
restais. O prazo máximo dos contratos do Programa é 
de cinco anos e, segundo Santos, a previsão é que esse 
programa não acabe e esses contratos sejam renovados 
de forma contínua.

Os recursos para esse novo projeto no PCJ estão orçados 
em pouco mais de R$ 400 mil e a expectativa é contem-
plar inicialmente de 30 a 40 produtores em uma área em 
torno de 5.200 hectares. Outro projeto, ainda em fase de 
elaboração, é o da bacia do Pipiripau, no Distrito Federal. 
Este deverá ter um orçamento dez vezes maior para uma 
a área de 23.527 hectares.

PCJ vai destinar parte da cobrança ao Produtor de Água

Nascente cercada de área ligada ao Programa em Extrema (MG)

Programa da ANA é ampliado na bacia 
do PCJ, onde o produtor será pago com 
recursos da cobrança pelo uso da água

“A sociedade é quem acaba ganhando com o Programa, 
pois vai ter uma água de melhor qualidade em sua tor-
neira. O custo que o produtor acaba tendo em recuperar 
os rios é muito menor do que o da empresa de sanea-
mento em tratar uma água cada vez mais cheia de se-
dimentos. Nada mais justo que pagar ao produtor que 
ajuda a produzir água”, afirma o gerente da ANA. Ele 
lembra que a idéia de pagamento ao produtor de água 
não é nacional. Nova Iorque, por exemplo, aplicou cerca 
de US$ 1 bilhão em um programa semelhante e acabou 
economizando dez vezes mais no tratamento da água, 
recorda. Outros projetos semelhantes ao “Produtor de 
Água” começam a proliferar pelo Brasil a fora com ini-
ciativas de governos municipais e estaduais, como em 
Montes Claros (MG) e no Espírito Santo, ou mesmo de 
fundações ligadas à iniciativa privada.

Atualmente, existem 10 projetos do Produtor de Água 
em andamento ou em fase de negociação. Eles estão lo-
calizados nos estados de Minas gerais, São Paulo, Espíri-
to Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, 
Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, de acordo com 
informações do especialista em recursos hídricos da ANA, 
Flávio Hermínio de Carvalho. “Cada projeto tem regras e 
características próprias, respeitando as particularidades 
de cada região do Brasil. O orçamento de cada projeto 
também é custeado, em sua maior parte, por instituições 
locais, como: prefeituras, empresas de saneamento, co-
mitês de bacia, ONG, etc. A ANA também participa no 
financiamento de alguns projetos, mas sua principal fun-
ção está no apoio técnico”, informa Carvalho.
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