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Prêmio ANA
Empresa goiana do setor sucroalcooleiro, vencedora do Prêmio ANA 2008, recebe 
reconhecimento por suas práticas de uso racional da água.

3 Entrevista
O diretor Dalvino Franca aborda aspectos culturais da água, a preservação do 
recurso e a relação entre água e desenvolvimento humano.

4 Dia Mundial da Água
Agência promove eventos e estimula a inclusão de questões relacionadas aos 
recursos hídricos na agenda da sociedade brasileira.

Concurso de foto e vídeo estimula 
registros sobre água e clima 
ANA, WWF-Brasil e HSBC Climate Partnership 
realizam concurso na internet que busca 
demonstrar os vários aspectos da água e do clima
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Editorial

Expediente

Aqui no Brasil, março sempre esteve associado a muita água pela quantidade de chuvas que caem nesse período em 
boa parte do território. Em 1972 a expressão “Águas de Março” ficou popular nos versos de Tom Jobim, mas foi a partir 
de 1992 que o mês entrou no calendário internacional como mês das águas, quando a Organização das Nações Unidas 
(ONU) estabeleceu 22 de março como Dia Mundial da Água. A partir de então, o tema ganhou uma data anual para 
a reflexão sobre os vários aspectos relacionados aos recursos hídricos: uso, qualidade, segurança, economia, saúde, 
aspectos culturais e sociais.

Este ano, o tema escolhido pela ONU para chamar a atenção não apenas de gestores públicos, mas de toda a sociedade 
foi “Água Limpa para um Mundo Saudável”. Como todos os anos, a Agência Nacional de Águas (ANA) colaborou com 
as celebrações em todo o País, por meio de apoio e do já tradicional hotsite Águas de Março, que anualmente traz o 
calendário dos acontecimentos relativos ao tema. Na página 4 estão os eventos que a ANA coordenou ou participou.

Uma das principais iniciativas da Agência no mês das águas é tema da matéria de capa deste bimestre. Em parceria 
com o WWF-Brasil e o HSBC Clime Partnership, a ANA lançou o primeiro concurso de foto e vídeo “Olhares sobre a 
Água e o Clima”. Os detalhes sobre como participar estão na página 5.

Nesta edição, boa parte dedicada aos aspectos culturais da água, o diretor da ANA Dalvino Troccoli Franca fala, na 
página 3, sobre a importância de tombar como patrimônio cultural e ambiental corpos d’água importantes para a 
manutenção da identidade cultural de uma região e como forma de preservar o meio ambiente. Um exemplo é o 
encontro dos rios Negro e Solimões em Manaus.

Na seção Boas Práticas da página 8 é possível conhecer o trabalho da usina sucroalcooleira goiana Jalles Machado. 
Vencedora do Prêmio ANA 2008 na categoria Empresas, a Jalles Machado vem implementando ações como reutilização 
de água, programas de recuperação de nascentes e matas ciliares e de educação ambiental para os recursos hídricos. 

Na seção Retrato das Bacias, na página 7, o destaque é a Região Hidrográfica Amazônica, onde estão 73% da oferta de 
água doce superficial do País. A região corta sete estados. Lá também está localizado o aquífero Alter do Chão, uma 
reserva de água subterrânea cujo enorme potencial ainda está para ser descoberto. 

Boa Leitura!



Arquiteto pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-graduado em 
Desenvolvimento Rural Integrado pelo Centro de Estudos da Colonização Rural e 
Urbana de Rehorvot (Israel), Dalvino Troccoli Franca é diretor da ANA desde maio 
de 2005, quando assumiu seu primeiro período de gestão. Em setembro do ano 
passado, Franca foi reconduzido ao cargo por mais um período de quatro anos. 
Atualmente o diretor é responsável pela área de Hidrologia da Agência e também 
atua no tema água e cultura.

ÁguasBrasil – O Ministério Público pediu o tombamento do encontro dos rios Negro 
e Solimões. Isso pode ser feito? Por que tombar um corpo hídrico? 

Dalvino Troccoli Franca – A Lei nº 9.433, de 1997, prevê formulação de propostas para 
criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à sua proteção. O tombamento 
é um instrumento relevante de proteção de nascentes, áreas de mananciais, áreas 
com potencial de usos múltiplos para recreação e para a proteção do patrimônio 
paisagístico. A Constituição também dispõe que constituem patrimônio cultural bens 
de natureza material e imaterial. Além disso, o Decreto Lei nº 35, de 1937, define que 
são sujeitos a tombamento monumentos naturais e sítios e paisagens que devem ser 
protegidos. Um exemplo foi o tombamento de 7km de calha do rio Paranapanema, 
em Piraju (SP), considerado patrimônio ambiental. Em Minas Gerais, houve o 
tombamento das estâncias hidrominerais de Araxá e Poços de Caldas. A Justiça 
Federal determinou o tombamento provisório do encontro das águas dos rios Negro 
e Solimões para preservá-lo como monumento natural. A ANA quer estabelecer 
uma parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
para discutir formas de identificar áreas e sítios relacionados a recursos hídricos com 
potencial para tombamento. 

AB – Quais são os projetos culturais da ANA?

DTF – Estamos elaborando pesquisa para a edição do livro “A História do Uso da Água no 
Brasil – Do Descobrimento ao Século XX”, cujo objetivo é resgatar a documentação de 
relatos históricos, gravuras, pinturas e fotografias de equipamentos e de infraestrutura. 
Há uma ausência quase total de informações sobre o uso da água antes do fim do 
século XIX, quando se tem registro dos primeiros sistemas de abastecimento de água. 
É notória a indisponibilidade de descrições de produção, transporte, consumo e gestão 
dos recursos hídricos para os diferentes usos da água, como abastecimento público, 
dessedentação de animais, irrigação, geração de energia mecânica, etc.

AB – Em 22 de março foi celebrado o Dia Mundial da Água. Como essa data pode 
ajudar a conscientizar pessoas e governos sobre a necessidade de preservar a água? 

DTF – O Dia Mundial da Água é uma data instituída pelas Nações Unidas. O mundo todo 
realiza atividades, celebrações e reflexões que lembram o valor da água. Com o tema 
“Água Limpa para um Mundo Saudável”, este ano as Nações Unidas dedicaram o 22 de 
março à qualidade da água com o objetivo de mostrar que qualidade é tão importante 
quanto quantidade. O diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, diz  que “a dimensão 
cultural” da água deve ser considerada seriamente nas decisões políticas, o que, na sua 
opinião, requer um exame mais profundo para a obtenção de soluções sustentáveis e 
igualitárias. Concordo com a opinião dele.

AB – A ONU revelou estudo que reitera que a África é o continente que mais sofre com 
a falta de água. O que a relação IDH x consumo de água revela a respeito da saúde? 

DTF – A África é o continente onde a crise da água é mais grave. A pobreza está na 
base desse problema, pois são os pobres os mais afetados pela exclusão hídrica. No 
mundo, 1,8 milhão de crianças morrem anualmente devido à diarréia ocasionada pela 
água contaminada e pelas más condições de saneamento. A diarréia mata cinco vezes 
mais crianças do que o vírus da AIDS, sendo a segunda principal causa de mortalidade 
infantil, após as doenças respiratórias. O acesso a água potável e saneamento pode 
reduzir o risco de morte de uma criança em 50%. Também no Brasil existem áreas 
críticas, como o Semiárido e as periferias de algumas regiões metropolitanas.

“Como princípio unifi-
cador da ação política, 

recomenda-se que todos 
os governos internalizem 

a água como um direito 
humano constitucional, 
com uma meta de pelo 

menos 20 litros de água 
potável por dia para

cada cidadão.”

Dalvino Franca está em seu 
segundo mandato como 
diretor da ANA. O dirigente 
é responsável pela Área de 
Hidrologia, que envolve a 
Rede Hidrometeorológica 
Nacional e o Núcleo de 
Estudos Hidrológicos.
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ANA celebra Dia Mundial da Água com seminário, 
exposição de fotos, corrida e caminhada

Dia Mundial da Água

Neste ano, a celebração do Dia Mundial da Água teve como enfoque a 
importância da água com qualidade para um mundo saudável

Sob o tema “Água Limpa para um Mundo Saudável, o 
Dia Mundial da Água 2010 foi celebrado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA) com corrida, caminhada 
e exposição de fotos das doze regiões hidrográficas 
brasileiras, em Brasília, e um seminário, em Curitiba, em 
parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec). 

Na capital paranaense o diretor da ANA, Paulo Lopes 
Varella, reafirmou a importância da participação da 
sociedade no processo de gestão dos recursos hídricos 
brasileiros e destacou os avanços da Lei nº 9.433/97, a 
chamada “Lei das Águas”. Durante o evento o diretor 
da Agência alertou para a grandiosidade dos desafios 
na gestão dos recursos hídricos, mas concordou que 
o Brasil possui os instrumentos necessários para 
vencê-los. Segundo o dirigente, o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) é uma 
importante ferramenta, mas depende, essencialmente, 
do envolvimento e do comprometimento dos estados, 
atuando conjunta e harmonicamente com a União. 

O Atlas de Abastecimento Urbano de Água com enfoque 
nas regiões metropolitanas do Paraná (Curitiba, 
Londrina e Maringá) e para as cidades paranaenses com 
mais de 250 mil habitantes trouxe à tona a discussão em 
torno da disponibilidade hídrica da região. De acordo 
com o estudo da ANA – que revela as condições dos 
mananciais e sistemas de produção em 2.965 cidades 
do país –, metade desses municípios terá que buscar 
novos mananciais ou ampliar o sistema até 2015. Para 
isso, estão previstos investimentos da ordem de R$ 
197,7 milhões em aproveitamento de novos mananciais 
e ampliação de sistemas produtores pelos 50 municípios 
paranaenses contemplados pelo Atlas, bem como R$ 
881,2 milhões em coleta e tratamento de esgotos. 

O seminário também debateu a atuação do terceiro 
setor. Como contribuir para o uso sustentável da água 
foi uma das questões apresentadas por representantes 
da ONG Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(Cempre), da Fundação Avina, do State of the World 
Forum, entre outros. Para a coordenadora da Campanha 
Brasil 2020 e presidente no Brasil do State of the World 
Forum, Emília Queiroga, os governos têm que implantar 
mudanças para se adaptarem às alterações do clima. 

Quando o assunto é reciclagem, o Brasil se mostra no 
caminho certo: cerca de 150 mil toneladas de resíduos 
sólidos são produzidos por dia, sendo que 96% das 
latas de alumínio, 54% das garrafas PET e 47% do 
papel e papelão são reciclados com a colaboração de 
catadores cadastrados.

Desde a 2ª Conferência Mundial para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Eco 92) os países que aderiram às 
recomendações da Organização das Nações Unidas 
(ONU) referentes aos recursos hídricos celebram o Dia 
Mundial da Água. Dando seguimento à importância 
da data, em 2007, durante as comemorações de 22 de 
março no Brasil, os participantes do evento assinaram 
uma Carta de Princípios Cooperativos pela Água, que 
foi avaliada este ano durante o evento de Curitiba. Na 
ocasião, Varella ressaltou que a água pode e deve ser 
utilizada sustentavelmente pelos diversos setores que 
necessitam dela, em conformidade com os fundamentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Em 21 de março, a ANA e a Agência Reguladora de Águas 
e Saneamento do Distrito Federal (Adasa) promoveram 
a Corrida e a Caminhada das Águas Adasa e ANA 2010, 
na capital federal. Para encerrar as comemorações de 
2010, Brasília abrigou uma exposição de fotos do livro 
“Água – Edição Comemorativa do Ano 10 da Agência 
Nacional de Águas”, no Senado Federal. A exposição foi 
composta por fotografias das doze regiões hidrográficas 
brasileiras de autoria dos fotógrafos Ricardo Zig Koch 
Cavalcanti, Rui Faquini e Bento Viana. Ao todo 48 
fotos foram expostas por oito dias no Salão Branco 
do Senado, sob a organização da Comissão de Meio 
Ambiente da Casa.

O Dia Mundial da Água 2010 visou a mostrar que a qualidade da 
água é tão importante como a quantidade do recurso
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Agência promove primeiro concurso de foto e vídeo 
sobre água e clima
Iniciativa é uma parceria com WWF-Brasil e HSBC Climate Partneship. 
Inscrições podem ser feitas até 31 de maio por meio do site 
www.olharesaguaeclima.org.br

Retratar a água e o clima em suas mais variadas mani-
festações, sejam elas sociais, culturais, simbólicas, eco-
nômicas, artísticas ou religiosas, é o principal objetivo 
do WWF-Brasil, da Agência Nacional de Águas (ANA) e 
do HSBC Climate Partnership, que promovem o primeiro 
concurso de foto e vídeo “Olhares sobre a Água e o Clima”. 
A intenção dos realizadores é incentivar a reflexão sobre a 
necessidade de preservar a água e cuidar do clima. 

As imagens candidatas poderão mostrar a água em sua 
relação com o clima e em diversas formas, preservadas 
ou degradadas, suas características, simbolismos e usos, 
nos mais amplos aspectos.

São quatro categorias: fotos de alta definição, de baixa 
definição ou de celular, vídeos de baixa e de alta resolução. 
O primeiro colocado em cada categoria recebe um troféu 
exclusivo e uma viagem de quatro dias e três noites para 
conhecer as águas cristalinas de Bonito (MS), além de um 
kit dos realizadores. 

“A fotografia é uma forma de manifestação cultural e ar-
tística com grande poder para sensibilizar as pessoas e 
despertar a consciência. O olhar do fotógrafo é um instru-
mento poderoso para tornar visível o estado das águas e 
motivar a sociedade para a necessidade de proteger esse 
bem vital”, diz Dalvino Troccoli Franca, diretor da ANA e 
coordenador da ação programada de água e cultura.

Para o coordenador do Programa Água para a Vida 
do WWF-Brasil, Samuel Barreto, é fundamental que 
as pessoas integrem as questões ambientais em seu 
cotidiano, em especial no que tange ao cuidado com a 
água. “A mera busca de uma imagem para o concurso já 
é, em si, uma reflexão sobre este recurso fundamental 
à vida”, avalia.

Pensar na relação do homem com os elementos da natu-
reza, por intermédio de registros fotográficos e audiovi-
suais, foi a forma escolhida para contribuir para a Década 
da Água, de 2005 a 2015, estabelecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU).

A seleção dos melhores trabalhos será feita por vota-
ção aberta na internet e os trabalhos selecionados se-
rão submetidos a uma comissão julgadora, formada por 
convidados ligados à área de meio ambiente e profis-
sionais das áreas de fotografia e vídeo, que escolherão 
os vencedores de cada uma das quatro categorias que 
compõem o concurso.

Lançado em março, o “Olhares sobre a Água e o Clima” 
faz parte das celebrações do Dia Mundial da Água, 
comemorado em todo o mundo em 22 de março. 
Pelo site www.olharesaguaeclima.org.br é possível se 
inscrever, enviar o material que vai concorrer e acessar 
o regulamento do concurso.

As fotos e os vídeos devem mostrar diversos aspectos relacionados à água e ao clima, como: sociais, culturais e econômicos
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Durante reunião extraordinária do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), em 13 de abril, em 
Brasília, foi aprovada moção que recomenda a rejeição 
do Projeto de Lei (PL) nº 315/2009, que diminui de 
45% para 25% a participação dos estados na divisão da 
Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos (CFURH). Caso seja aprovado, o PL causará 
uma perda de R$ 230 milhões para o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) 
tomando como base o ano de 2009. A matéria tramita 
em caráter terminativo no Senado e, por isso, poderá 
não ser levada a Plenário.

Segundo o PL 315, os municípios afetados por alagações 
causadas pela construção de hidrelétricas passarão a 

CNRH recomenda rejeição a Projeto de Lei que diminui verbas para gestão de recursos hídricos

Conselho aprova cobrança pelo uso da água 
do rio São Francisco

Notas

A Política Nacional de Recursos Hídricos tem a 
gestão descentralizada da água como um de seus 
fundamentos. Nesse sentido, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) delegou, em 22 de março, a 
atribuição de conceder outorga (autorização) de 
direito de uso de recursos hídricos de domínio 
da União que estão localizados no DF à Agência 
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal (Adasa). Esta é a primeira 
vez que a ANA delega a outorga para todos os usos 
da água para uma unidade da Federação. Com 
isso, a Adasa agora tem as atribuições de emitir, 
alterar, renovar, transferir, suspender e revogar 
outorgas de direito de uso de recursos hídricos de 
domínio da União (os que abrangem mais de uma 
unidade da Federação) no Distrito Federal, como o 
rio Descoberto e o ribeirão Pipiripau.

PCJ tem nova agência de água 

Desde 13 de abril, as bacias do Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (PCJ), que englobam Minas Gerais e São 
Paulo, têm uma nova agência de água. A decisão, 
tomada na última reunião do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH), define que a função será 
exercida pela Fundação Agência das Bacias PCJ, 
o que vinha sendo feito temporariamente, desde 
2006, pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ).

ANA sedia cerimônia de transmissão de cargo 
para nova ministra do Meio Ambiente

Em 31 de março, Carlos Minc transmitiu o cargo de 
ministro do Meio Ambiente para Izabella Teixeira 
em cerimônia realizada no auditório da ANA, 
em Brasília, a qual contou com a participação 
dos diretores da Agência e outras autoridades. 
A ministra enfatizou que o Ministério terá uma 
preocupação especial com o tema água.

ANA delega para Adasa as outorgas de recursos 
hídricos da União no DF

receber 65% do repasse da CFURH. De acordo com a 
moção do Conselho, os recursos da Compensação são 
significativos para o financiamento à implantação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Atualmente o 
CFURH equivale a 6% do faturamento do setor elétrico, 
dos quais 90% são divididos igualmente entre os 22 
estados e os 645 municípios afetados pelas hidrelétricas.

Para o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas 
(ANA), Vicente Andreu, o PL 315 representa um retrocesso 
na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
“Os municípios não possuem atribuição legal na gestão 
dos recursos hídricos. A Lei das Águas delega essa função 
aos estados, que nos últimos anos criaram fundos que 
garantem a aplicação desse dinheiro”, afirma.

Também na reunião de 13 de abril, o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) aprovou a cobrança pelo uso da 
água na bacia do rio São Francisco, que engloba sete unida-
des da Federação: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Com isso, a bacia se 
torna a terceira da União onde há cobrança. As duas onde 
o instrumento já está em funcionamento são a do Paraíba 
do Sul (MG, RJ e SP) e as do Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(MG e SP). A Agência Nacional de Águas (ANA) estima que 
poderão ser arrecadados R$ 20,6 milhões por ano na bacia 
do São Francisco, recursos que serão totalmente aplicados 
em ações de recuperação da bacia definidas pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). 

A cobrança será aplicada para usuários da água que capta-
rem mais de quatro litros por segundo. Como os pequenos 
usuários da água da bacia do São Francisco, que captam até 
quatro litros por segundo, não terão que pagar, tal papel ca-
berá, por exemplo, a empresas de saneamento, indústrias, 
irrigantes, usuários que lançam carga orgânica no Velho Chi-
co e ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).

O próximo passo por parte do CNRH é a aprovação da 
entidade delegatária que exercerá a função de agência 
de água, a qual se responsabilizará pela aplicação dos re-
cursos arrecadados na bacia. Caberá ao CBHSF selecio-
nar tal agência de água.

Saiba mais sobre a cobrança

Como um dos instrumentos da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos, a cobrança pelo uso da água tem como 
objetivo estimular o uso racional da água e gerar recursos 
para investimentos na recuperação e preservação dos 
mananciais das bacias onde está implantada. A cobrança 
é um preço público fixado por um pacto entre os usuários 
da água e o comitê de bacia. Tal processo conta com o 
apoio técnico da ANA.



Retrato das Bacias

Uma região onde água é o que não falta 
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Além de deter a maior oferta hídrica superficial do Brasil, Região Hidrográfica 
Amazônica é gigante que também pode ter o maior aquífero do mundo

A Região Hidrográfica Amazônica merece destaque 
por sua localização e elevado grau de disponibilidade 
hídrica, pois responde por mais de 73% da oferta 
superficial de água doce no Brasil. Mas também é 
importante pela enorme biodiversidade lá existente, 
pelos ecossistemas e florestas, alagados ou não, e pela 
fauna com 1,5 milhão de espécies vegetais catalogadas, 
três mil espécies de peixes, 950 tipos de pássaros, além 
de insetos, répteis, anfíbios e mamíferos. É composta 
por uma parte da maior bacia hidrográfica do mundo, 
a do rio Amazonas, e também pelas bacias dos rios da 
Ilha de Marajó e pelas bacias situadas no Amapá que 
deságuam no Atlântico Norte. A Região Amazônica 
abrange uma área de 3,87 milhões de km² e corresponde 
a 45% da área total do Brasil. 

Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus. A 
partir deste ponto começa o rio Amazonas
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A região corta sete estados: Acre, Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. Os principais rios 
formadores são: Javari, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu 
(na margem direita); e Içá, Japurá, Negro, Trombetas, 
Paru e Jari (na margem esquerda). 

A região Amazônica pode ser detentora da maior reserva 
mundial de água tanto superficial quanto subterrânea. 
Estima-se que o Aquífero Alter do Chão tenha uma 
extensão muito maior do que a constatada atualmente, 
superando o Aquífero Guarani – que abrange os países 
do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai – 
hoje considerado o maior do mundo. De acordo com 
dados da ANA, o Aquífero Guarani tem 30 mil km³ de 
reserva hídrica e abrange uma área superficial de 1,1 
milhão de km². 

Aspectos socioeconômicos

Apesar de possuir mais de 73% de toda água doce 
superficial do Brasil, na Região Hidrográfica Amazônica 
vivem apenas 9,1 milhões de habitantes, segundo dados 
do IBGE (2006), boa parte concentrada nas regiões 
metropolitanas, o que faz dela uma região que ainda 
sofre pouca intervenção do homem. Das pessoas que lá 
vivem, quase 70% estão nas cidades.

A pecuária é uma atividade crescente na região, 
principalmente no Pará e no Tocantins, além do 
extrativismo. Também a agricultura está em franca 

expansão. O Mato Grosso responde por 20 milhões de 
toneladas da produção anual de grãos do País. As principais 
cidades da região, como Manaus, Belém, Macapá (AP), 
Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), concentram uma 
crescente oferta de serviços. O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) médio da região é de 0,680 (IBGE, 2000), 
abaixo do IDH do Brasil, que é de 0,790 (PNUD, 2000). A 
região apresenta baixos índices de atendimento urbano 
de água, com 75% da população atendida. 

A região Amazônica é a que possui a maior extensão em 
rios navegáveis do País com mais de 15 mil km, cerca de 
60% da rede hidroviária nacional. Entre as principais hidro-
vias, destacam-se a do Amazonas, com cerca de 1.650 km 
de extensão, que liga Manaus a Belém, além de Santarém 
(PA) a Macapá; a Hidrovia do Solimões,  com 1.620 km de 
extensão entre Manaus e a fronteira com o Peru; e a Hi-
drovia do Madeira, entre Porto Velho e sua foz, na margem 
direita do Amazonas, com 1.060 km de extensão.

Disponibilidade hídrica x Demanda

Conforme dados do Relatório de Conjuntura dos Recur-
sos Hídricos no Brasil 2009, da ANA, a vazão média da 
Região Hidrográfica Amazônica é de 132.145 m³/s e cor-
responde a 73,6% da vazão média no País e é quase três 
vezes maior que a soma das vazões das demais regiões 
hidrográficas. A disponibilidade hídrica é de 73.748 m³/s 
e a vazão específica na região é 34,1 L/s/km², valor 63% 
acima da média brasileira de 20,9 L/s/km². A demanda 
total na região é de 66,8 m³/s de vazão de retirada, re-
presentando menos de 0,1% de sua vazão média. O uso 
animal e o uso urbano são preponderantes em relação 
aos demais usos. A demanda de uso animal é de 23,9 
m³/s, ou 35% do total de demandas da região. A deman-
da urbana, de 19,3 m³/s, ou 29% do total. As demandas 
de irrigação, da indústria e do consumo rural respondem 
por 17%, 14% e 5% do total respectivamente.
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A usina sucroalcooleira goiana Jalles Machado foi a úni-
ca empresa do setor sucroalcooleiro e da região Centro-
Oeste a ficar entre as finalistas do Prêmio ANA 2008, que 
reconhece as melhores práticas de uso dos recursos hí-
dricos. Mais de 270 trabalhos foram inscritos no Prêmio, 
realizado a cada dois anos, e a Jalles foi vencedora na ca-
tegoria Empresas. As inscrições para a terceira edição do 
Prêmio ANA estão abertas e o prazo final para a entrega 
dos projetos é 31 de maio.

No trabalho apresentado pela Jalles, foram descritas 
ações da empresa voltadas para o uso racional dos 
recursos hídricos no ambiente industrial e também na 
parte agrícola, como: a implantação de uma Estação de 
Tratamento de Água e um circuito fechado de reutilização 
de água, programas de recuperação de nascentes e matas 
ciliares nos quais a empresa planta mais de 50 mil mudas 
nativas por ano desde 1995, de práticas de uso racional 
do solo, de controle biológico de pragas, de educação 
ambiental para conservação dos recursos hídricos 
envolvendo colaboradores e fornecedores, entre outros. 

Além da Estação de Tratamento de Água, a Jalles tem 
uma Estação de Tratamento de Esgoto, coleta seletiva 
de lixo, aterro sanitário e programa de reaproveitamento 
de resíduos. A estação fez parte do case apresentado 
para concorrer ao Prêmio ANA, uma vez que ela possui 
eficiência superior a 94% e uma capacidade de tratamento 
de 8 m³/h, sendo que as águas residuais são reutilizadas. 

Fundada em 1983, em Goianésia (GO), a Jalles Macha-
do produz álcool, açúcar, energia, levedura e saneantes. 
Após conquistar o título de vencedora do Prêmio ANA, 
a imagem da empresa tanto no mercado quanto na es-
fera governamental melhorou de forma significativa e a 
empresa computou o ganho de novos clientes no Brasil e 
no exterior, diz o gestor de Qualidade e Meio Ambiente 
da Jalles, Ivan  Zanatta. Ele conta que, depois da premia-
ção, a companhia passou a ser referência entre as em-
presas do setor e começou a receber convites para pales-
tras em várias empresas e universidades. “Além de nos 
tornarmos referência em gestão de recursos hídricos, a 
imagem da Jalles ficou mais atraente para o mercado e 
conquistamos mais clientes (nacionais e principalmente 
internacionais). Também conquistamos mais respeito 
junto aos órgãos públicos (federal e estadual), nos tor-
nando referência para implantações de legislações am-
bientais e até mesmo para reestruturação de novos mo-
delos de fiscalização”, diz ele, contando que a empresa 
recebeu caravanas de promotores públicos ambientais 
de vários estados, como: São Paulo, Goiás, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul.

Prêmio ANA melhora imagem de empresa sucroalcooleira

Com o controle biológico de pragas, a empresa substitui o uso de 
agrotóxicos, evitando a contaminação de rios e nascentes da região

Por ganhar premiação em 2008, a Jalles Machado foi homenageada pela 
Assembleia Legislativa de Goiás no Dia Mundial da Água. Empresa conquistou 
mais clientes até no exterior

De acordo com Zanatta, a gestão dos recursos hídri-
cos vinha sendo uma prática adotada no dia a dia da 
empresa, mas somente depois da conquista do Prêmio 
ANA, a Jalles ganhou projeção nacional e virou referên-
cia entre as empresas do setor sucroalcooleiro e de ou-
tros setores industriais e agroindustriais.  

“O fato de o prêmio ter sido concedido pela Agência 
Nacional de Águas dá uma credibilidade ímpar ao 
sucesso do programa e faz do vencedor uma referência 
nacional. As empresas do setor sucroalcooleiro têm 
uma imagem ambiental negativa junto à sociedade. O 
Prêmio ANA foi um incentivador para outras empresas 
implantarem e/ou até mesmo melhorarem a gestão de 
seus recursos hídricos”, afirma Zanatta. 

“O Prêmio colaborou muito para um maior desenvolvi-
mento interno de processos de informação e sensibiliza-
ção para a conservação dos recursos hídricos por inter-
médio de ações de educação ambiental”, acrescenta o 
gestor de Qualidade e Meio Ambiente.

No Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 
22 de março, a Jalles foi homenageada na Assembleia 
Legislativa de Goiás por ser a única empresa do estado 
a ter reconhecimento pela Agência Nacional de Águas, 
pela sua gestão e uso racional dos recursos hídricos. 
“Isso nos honrou em muito e só ocorreu pelo fato de 
termos sido o vencedor de um prêmio promovido por 
uma instituição séria e de credibilidade”, diz Zanatta.
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