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Prêmio ANA
Até 30 de junho, os interessados em participar da premiação poderão se inscrever 
para as sete categorias em disputa.

3 Entrevista
Paulo Varella, diretor da ANA, aborda a qualidade da água como elemento 
fundamental da gestão de recursos hídricos, entre outros temas.

4 Rio São Francisco
Começa em julho a cobrança pelo uso da água na bacia do Velho Chico. 
Aproximadamente R$ 20 milhões serão arrecadados por ano e investidos na 
própria região em ações de recuperação da bacia.

ANA lança programa para mapear a 
qualidade da água no Brasil
Novo portal consolida informações relacionadas 
ao monitoramento da qualidade da água em 
3,3 mil estações em rios nacionais
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Editorial

Expediente

Uma das grandes preocupações do governo brasileiro é manter os recursos hídricos com qualidade e quantidade 
suficientes para a atual e para as futuras gerações. Segundo levantamento da Agência Nacional de Águas (ANA), dos 
pontos de monitoramento existentes no país, 10% apresentam qualidade ótima, 70% boa, 12% regular, 2% ruim e 
6% péssima. Diante do desafio de manter a qualidade das águas superficiais no Brasil, a ANA apresenta o Programa 
Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA). Com o Programa, a gestão dos recursos hídricos será feita 
de forma ainda mais sustentável, permitindo a elaboração de políticas públicas específicas em rios e reservatórios, 
considerando a qualidade das águas.

Nesta edição, o diretor da Área de Gestão da ANA, Paulo Lopes Varella Neto, apresenta, na página 3, um panorama 
da qualidade das águas superficiais no Brasil, destacando ações da Agência para a gestão dos recursos hídricos 
brasileiros, como o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) e o próprio PNQA. 

Na página 5, há uma matéria inteira sobre qualidade de água, com destaque para o lançamento do Portal da 
Qualidade das Águas, ferramenta inovadora que agrega informações da Rede Hidrometeorológica Nacional sob 
responsabilidade da ANA, bem como dados coletados e fornecidos por instituições parceiras. Ao todo, 3,3 mil 
estações que monitoram a qualidade das águas brasileiras compõem a base de dados do Portal. 

A página 4 traz novidades sobre o rio São Francisco. Em 10 de junho, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) aprovou a cobrança pelo uso da água no Velho Chico. O critério básico para cobrança é o volume de água 
que é retirado do leito do rio – quem retira mais de quatro litros por segundo, vai pagar. O consumo da água do São 
Francisco e o lançamento de carga orgânica também serão cobrados. A ANA será responsável pela arrecadação, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) definirá as prioridades de investimento na bacia. A AGB 
Peixe Vivo fará o gerenciamento dos recursos.

Da sessão Boas Práticas da página 8, consta a prorrogação das inscrições para o Prêmio ANA 2010 para até o dia 30 de 
junho. Veja também nesta edição: Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas), reforço do quadro de 
pessoal da ANA, balanço do I Seminário Internacional de Direito de Águas, concurso de foto e vídeo “Olhares sobre a 
Água e o Clima”, Dia Mundial do Meio Ambiente e informações sobre a Região Hidrográfica Atlântico Sul. 

Boa leitura!



Diretor da Área de Gestão da Agência Nacional de Águas (ANA), Paulo Lopes Varella 
Neto explica como se dá o monitoramento da qualidade da água no Brasil e aborda 
a importância de se considerar a qualidade, assim como a quantidade, na gestão de 
recursos hídricos. Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e pós-graduado em Hidrologia Subterrânea pela Universidade 
Politécnica de Barcelona (Espanha), Varella é diretor da ANA desde março de 2009. 
O dirigente também já ocupou o cargo de superintendente da Agência.

ÁguasBrasil – Como se monitora a qualidade da água no Brasil?
Paulo Lopes Varella Neto – A qualidade da água no Brasil é monitorada de forma 
sistemática pela Agência Nacional de Águas, pelos órgãos de meio ambiente e recursos 
hídricos, por institutos de pesquisa e empresas de saneamento. O monitoramento 
sistemático realizado pela ANA e pelos órgãos ambientais segue um procedimento 
simples: equipes são deslocadas até locais pré-determinados nos rios e lagos, onde são 
coletadas amostras de água. Essas amostras são encaminhadas aos laboratórios, onde 
ocorrem as análises físico-químicas e biológicas. Então, os resultados dessas análises 
apresentam a qualidade da água daquele rio, naquele ponto, naquele momento.

AB – Qual é o maior desafio para que as águas do país tenham a qualidade adequada?
PLVN – É fazer com que os diversos setores que utilizem a água para diluir seus 
efluentes o façam com o menor nível de poluição possível. Especial atenção deve 
ser dada aos esgotos domésticos, notadamente a maior fonte de poluição das águas 
brasileiras. Por isso, o desenvolvimento do setor de saneamento, com a ampliação 
dos serviços de coleta e tratamento de esgotos, é fundamental para a reversão 
desse quadro no país.

AB – Como a ANA desenvolve iniciativas com relação à qualidade das águas do país?
PLVN – Desde 2001, a ANA tem realizado o Programa Despoluição de Bacias 
Hidrográficas (Prodes), também conhecido como “programa de compra de esgotos 
tratados”. Nessa iniciativa, a Agência remunera o prestador de serviço de saneamento 
pelo cumprimento de metas de redução da poluição e não pelas obras realizadas. O 
Prodes já investiu cerca de R$ 150 milhões, que alavancaram recursos da ordem de R$ 
450 milhões e beneficiaram uma população de 5,1 milhões de brasileiros. A ANA também 
lançou o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA), que visa a 
fazer um acompanhamento sistemático da qualidade das águas do Brasil, de forma a 
avaliar a efetividade dos investimentos realizados em tratamento de esgotos no país e 
permitir uma alocação mais adequada dos recursos com base em resultados concretos.

AB – A gestão de recursos hídricos deve considerar a qualidade da água assim como 
sua quantidade?
PLVN – Quantidade e qualidade são aspectos indissociáveis para a gestão de recursos 
hídricos. Não adianta termos água em quantidade suficiente se sua qualidade não 
for adequada ao uso. No Nordeste, por exemplo, até alguns anos atrás, quando 
não existiam grandes açudes e sistemas de distribuição de água, a população sofria 
com a falta d’água. Hoje temos infraestrutura hídrica em boa parte da região, mas 
a qualidade da água vem se deteriorando, pois os investimentos em abastecimento 
de água não foram acompanhados por aqueles em coleta e tratamento de esgotos. 
Como conseqüência, em alguns locais, começa-se a ter falta d’água de novo, dessa vez 
causada pela qualidade das águas de alguns açudes, que está piorando e reduzindo 
assim sua possibilidade de consumo.

AB – O enquadramento dos corpos hídricos em classes é um dos instrumentos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Qual a importância de fazê-lo?
PLVN – O enquadramento é o instrumento da Política voltado à qualidade da água. 
É por meio dele que dizemos que qualidade das águas do rio queremos ter. Ao deter-
minar os usos que faremos dos rios, determinamos também a qualidade mínima que 
precisamos para atender a esses usos. E quando determinamos essa qualidade, avalia-
mos quais as ações, estruturais e não estruturais, necessárias para que se atinja ou se 
mantenha a qualidade de água desejada. Ou seja, o enquadramento é um instrumento 
de planejamento para conservação ou recuperação da qualidade das águas de um rio.

“Especial atenção deve 
ser dada aos esgotos 

domésticos, notadamente 
a maior fonte de poluição 
das águas brasileiras. Por 

isso, o desenvolvimento do 
setor de saneamento, com 

a ampliação dos serviços 
de coleta e tratamento de 

esgotos, é fundamental 
para a reversão desse 

quadro no país.”

Varella destaca ações que a 
ANA desenvolve no tema da 
qualidade da água, como o 
Prodes e o PNQA.
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Cobrança no São Francisco começa em julho

Destaque

Cerca de mil grandes usuários que retiram água ou lançam efluentes 
passarão a pagar pelo uso dos recursos hídricos da bacia. Previsão de 
arrecadação é de R$ 20 milhões por ano

A partir de julho, vai começar a cobrança pelo uso 
da água no rio São Francisco. Durante a 29ª reunião 
extraordinária, em 10 de junho, o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou a Associação 
Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 
Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo)  para exercer as funções de 
agência de água da bacia do rio São Francisco. Em maio 
deste ano, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (CBHSF) aprovou a indicação da AGB Peixe 
Vivo em Plenária em Maceió, Alagoas.

A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos 
previstos na Lei das Águas (Lei 9.433/97), que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo 
é estimular o uso racional da água e gerar recursos 
financeiros para investimentos na recuperação e 
preservação dos mananciais. A cobrança não é um 
imposto, mas um preço público condominial, fixado a 
partir de um pacto entre usuários, sociedade civil e Poder 
Público, no âmbito do respectivo comitê de bacia com o 
apoio técnico da Agência Nacional de Águas (ANA). 

“A cobrança no rio São Francisco representa um passo 
importante na implementação dos instrumentos de 
gestão dos recursos hídricos como está previsto na Lei 
9433/1997”, afirma o diretor da agência reguladora, Paulo 
Varella. “A ANA será responsável pela arrecadação, mas 
quem irá gerenciar os recursos da cobrança será a AGB 
Peixe Vivo e o Comitê é quem define as prioridades para 
os investimentos”, acrescenta.

A AGB Peixe Vivo foi escolhida pelo processo licitatório 
concluído em abril para exercer a função de entidade de-
legatária de funções de agência de água da bacia do rio 
São Francisco, que corta seis estados brasileiros: Alago-
as, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Goiás, 
além do Distrito Federal.

Com a assinatura do contrato de gestão, a ANA que é a 
responsável pela cobrança e emissão dos boletos, vai 
repassar os recursos integralmente para a AGB Peixe 
Vivo. Esta, por sua vez, ficará a cargo da execução dos 
programas de recuperação da bacia, como replantio de 
matas ciliares, despoluição dos rios, entre outros.

Essas ações deverão constar do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia e serão realizadas de acordo com as 
determinações do Comitê, que está em processo de 
renovação de seus 63 membros. 

Quem vai pagar

O cidadão comum não será cobrado. Quem irá pagar 
são aqueles que retiram mais de quatro litros por 
segundo (14,4 metros cúbicos por hora) do rio. No 
total, serão 1044 usuários que passarão a pagar pelo 
uso da água do rio São Francisco a partir de 1° de julho. 
São os irrigantes, em sua maioria, as companhias de 
saneamento, as indústrias e o Ministério da Integração 
Nacional, que executa obras da União, como o Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf). Também 
estão sujeitos à cobrança os usuários que fazem 
lançamentos de efluentes nos rios da bacia. A previsão 
inicial é que serão arrecadados anualmente cerca de R$ 
20 milhões com a cobrança.

A bacia do São Francisco é a terceira bacia federal a ter a 
cobrança pelo uso da água implementada. Atualmente, 
ela é realizada em duas bacias hidrográficas sob o 
domínio da União: a do rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ), que abrange o sul de Minas Gerais e parte 
do interior de São Paulo, e a bacia do rio Paraíba do Sul, 
que corta os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais 
e de São Paulo.

Quantidade de usuários da água do rio por finalidade Quantidade de usuários por unidade da Federação
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ANA lança Programa Nacional de Avaliação da 
Qualidade das Águas
Primeira ação do programa, que já conta com a adesão de 11 estados 
brasileiros, é o lançamento do Portal do PNQA

A Agência Nacional de Águas (ANA) lança, em 30 de ju-
nho, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 
Águas (PNQA).  Com o Programa, a ANA visa a ampliar 
o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais 
no Brasil de forma a orientar a elaboração de políticas 
públicas para a recuperação da qualidade ambiental nos 
rios e reservatórios de água, contribuindo assim com a 
gestão sustentável dos recursos hídricos. E como parte 
da solenidade na sede da Agência, em Brasília, também 
lança o Portal do PNQA, ferramenta hospedada no sítio 
da ANA (www.ana.gov.br) que consolida informações 
disponíveis nas estações de monitoramento da qualida-
de da água da Agência e de parceiros que estão cadastra-
das na base de dados do HidroWeb, sistema de informa-
ções hidrológicas da autarquia. 

O objetivo da ANA é que todos os estados brasileiros, repre-
sentados por seus respectivos órgãos gestores de recursos 
hídricos e de meio ambiente, participem do PNQA, assim 
como universidades e instituições de pesquisa. Dez esta-
dos já assinaram o Termo de Cooperação para integrarem 
o Programa. São eles: Pará, Alagoas, Bahia, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Para-
ná e Roraima. O décimo primeiro contrato, com São Paulo, 
representado pela Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), está para ser assinado e a meta da Agência 
agora é iniciar os primeiros contatos com os demais esta-
dos para que eles também participem do Programa.

 “A Lei das Águas (Lei 9.433/97) solicita que a ANA tenha 
uma atuação na questão qualitativa e quantitativa dos 
recursos hídricos, nos dando a responsabilidade total de 
garantir a integridade da qualidade da água neste país. 
Ainda existe uma lacuna no sentido do acompanhamento 
conjunto das questões quantitativas e qualitativas da 
água no Brasil e o Portal do PNQA é um grande passo no 
sentido de preenchê-las. O site é resultado de um esforço 

conjunto capitaneado pela ANA que vai trabalhar também 
na capacitação e no apoio aos estados para ampliar os 
laboratórios de análises da qualidade da água”, informa 
o diretor da Agência, Paulo Varella. Segundo ele, agora 
a ANA e os estados estão em processo de padronização 
dos parâmetros que serão utilizados para a medição da 
qualidade da água em caráter nacional. 

Varella lembra que alguns estados apresentam suas pró-
prias frequências de campanhas de monitoramento e de 
parâmetros monitorados. Logo, fica difícil acompanhar 
a evolução da qualidade da água em um rio federal, que 
banha dois ou mais estados, pois as amostras são colhi-
das em diferentes épocas do ano e os parâmetros mo-
nitorados não são necessariamente os mesmos. “Com a 
padronização não só dos parâmetros, mas também da 
frequência de coleta dos dados com o PNQA, iremos eli-
minar as lacunas geográficas e temporais no monitora-
mento de qualidade de água”, acrescenta.

O Portal do PNQA possui em sua base de dados 3,3 mil 
estações de monitoramento de qualidade da água ativas 
espalhadas em todo o país, das quais 1.429 são da ANA 
e 1.871 são de responsabilidade de outras entidades, 
como órgãos estaduais de meio ambiente e de recursos 
hídricos que possuem redes de qualidade de água.

Mas esse número tende a aumentar, já que muitos estados 
devem ampliar suas redes de monitoramento também, 
pois há regiões com poucas estações e há a necessidade de 
mais dados para que o todo Brasil seja monitorado adequa-
damente. Para isso, a ANA está realizando uma licitação 
para a contratação de uma empresa de consultoria para a 
elaboração de projeto da Rede Nacional de Monitoramen-
to da Qualidade das Águas Superficiais. Estão previstos R$ 
3,6 milhões em investimentos no projeto da rede e o prazo 
estimado para realização dos trabalhos é de 18 meses.

O cidadão comum poderá saber como está a qualidade da água em qualquer rio do país, acessando o novo portal da ANA
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Diante do desafio de integração que envolve a articulação 
e a coordenação de ações no setor de água, e com o 
objetivo de dar continuidade a iniciativas exitosas como 
o Programa de Modernização do Setor Saneamento 
(PMSS) e o Programa Nacional de Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos (Proágua Nacional), o governo brasileiro 
prepara o Programa de Desenvolvimento do Setor Água 
(Interáguas), com financiamento do Banco Mundial.

Com abrangência nacional e concentração especial nas 
regiões mais carentes do país, as prioridades de atuação 
do Programa serão as bacias hidrográficas dos rios São 
Francisco e Tocantins-Araguaia. O Interáguas prevê inves-
timentos da ordem de US$ 130,1 milhões, no prazo de cin-
co anos a contar de sua assinatura, e está estruturado em 
três componentes setoriais (recursos hídricos; irrigação e 
defesa civil; e saneamento), um componente interseto-

US$ 130,1 milhões investidos em planejamento e gestão de recursos hídricos

ANA ganha reforço de 47 novos concursados Notas

Autoridades internacionais se reuniram de 24 a 
27 de maio em Brasília para discutir temas rela-
cionados à legislação de recursos hídricos, princi-
palmente na América do Sul. O I Seminário Inter-
nacional de Direito de Águas foi promovido pela 
Agência Nacional de Águas e pela Advocacia-
Geral da União (AGU) com o apoio da Parceria 
Mundial pela Água na América do Sul (GWP Suda-
mérica) e reuniu cerca de 100 pessoas. A propos-
ta era promover o debate sobre questões legais, 
tais como: os desafios para gestão eficiente dos 
recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços e 
os procedimentos e instrumentos jurídicos exis-
tentes para uso das águas. 

Concurso de foto e vídeo em fase de votação

Promovido pela ANA, pelo WWF-Brasil e pelo 
HSBC Climate Partnership o concurso de foto e 
vídeo Olhares sobre a Água e o Clima, que tem o 
objetivo de retratar a água e o clima em suas di-
versas manifestações por meio de fotografias e au-
diovisuais, está em fase de votação. Os internautas 
podem escolher seus trabalhos preferidos pelo site 
www.olharesaguaeclima.org.br até 18 de julho. Os 
vencedores serão conhecidos em 25 de julho e ga-
nharão uma viagem para Bonito (MS).

Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a ANA e parceiros promoveram a 1ª 
Caminhada por um Brasil Sustentável. O evento 
aconteceu em 6 de junho paralelo ao 8º Passeio 
Ciclístico Rodas da Paz, na capital federal. Cerca de 
quatro mil pessoas participaram dos eventos, sob a 
coordenação das Comissões da Agenda Ambiental 
na Administração Pública (A3P) das instituições 
vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente.

I Seminário Internacional de Direito de Águas

rial e um de gerenciamento, monitoramento e avaliação. 
Trata-se de um programa exclusivamente voltado para o  
planejamento e a gestão no setor água, não possuindo in-
vestimentos em infraestrutura.

O Programa envolverá diretamente os ministérios do 
Meio Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, 
além da Agência Nacional de Águas, com atribuições 
na formulação e execução de políticas setoriais. Em 
função das ações a serem apoiadas, poderão ser 
envolvidos, ainda, os ministérios: de Minas e Energia; dos 
Transportes; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
do Desenvolvimento Agrário; e da Saúde, por intermédio 
da Funasa. Tal envolvimento poderá ocorrer nos casos em 
que as ações considerem, por exemplo, o planejamento 
da produção hidrelétrica, da irrigação e do abastecimento 
de água de populações rurais.

Publicada no Diário Oficial da União de 25 de maio de 
2010, a Portaria ANA nº 123, de 24 de maio, nomeou 
candidatos aprovados no último concurso público para 
a Agência. Os 30 especialistas em recursos hídricos e 
17 analistas administrativos aprovados e convocados 
tomaram posse em 22 de junho no auditório Flávio 
Terra Barth, na sede da ANA, em Brasília. O aumento 
no quadro funcional da Agência representa um grande 
reforço para a gestão de recursos hídricos e para o bom 
funcionamento da instituição.

O concurso realizado em fevereiro de 2009 abriu 100 
vagas para o cargo de especialista em recursos hídricos, 12 
vagas para especialistas em geoprocessamento e outras 
40 para analistas administrativos, com remuneração 
inicial de R$ 8.389,60 para os três cargos de nível superior.

O cargo de analista envolve atividades de cunho ad-
ministrativo e logístico relacionadas às competências 
constitucionais e legais da Agência Nacional de Águas. 
Os especialistas em recursos hídricos realizam ativi-
dades voltadas à área fim da Agência, relacionadas à 
implementação, operacionalização e avaliação dos ins-
trumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
ao desenvolvimento de programas e projetos de despo-
luição de bacias hidrográficas, eventos críticos em re-
cursos hídricos e promoção do uso integrado de solo e 
água, entre outras.

Aos especialistas em geoprocessamento compete 
a operação de sistemas de geoprocessamento e de 
tratamento de informações geográficas pertinentes à 
regulação, outorga e fiscalização do uso de recursos 
hídricos, entre outras atividades análogas decorrentes 
do cumprimento das atribuições institucionais referentes 
a geoprocessamento.

Os novos servidores efetivos ficarão lotados em unidades 
organizacionais da ANA que têm relação com a formação 
profissional dos empossados, preferencialmente.



Retrato das Bacias

Uma região pequena com grande potencial para 
turismo e agricultura por inundação
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Bacia registra elevada densidade populacional e alta demanda para irrigação, 
especialmente de arroz

A Região Hidrográfica Atlântico Sul (RHAS) possui uma 
área relativamente pequena, mas de grande densidade 
populacional (66,8 habitantes/km²). A população total 
da região, segundo dados do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) de 2006, é de aproximada-
mente 13 milhões de habitantes, dos quais 85% vivem 
em áreas urbanas e litorâneas.
 
Cortando porções dos estados do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, a RH Altântico Sul 
possui uma área total de 185.856 km², o equivalente a 2% 
do território nacional. Trata-se de uma região bastante 
desenvolvida economicamente, especialmente pelo 
turismo, com cidades que se destacam entre os 65 
destinos indutores do desenvolvimento turístico 
regional da Embratur, como Paranaguá (PR), Balneário 
Camburiú (SC), Florianópolis, Porto Alegre, Gramado 
(RS) e Bento Gonçalves (RS). 

A lagoa Malvas, em Osório (RS), faz parte da Região Hidrográfica 
Atlântico Sul, que abrange as capitais Porto Alegre e Florianópolis.
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A maior parte dos rios da região Atlântico Sul é de 
pequeno porte e escoam diretamente para o mar. As 
exceções mais importantes são os rios Itajaí e Capivari, 
em Santa Catarina, que apresentam maior volume de 
água e, em épocas de cheias, cortam as regiões mais 
atingidas nos últimos anos. No Rio Grande do Sul, os 
rios Taquari-Antas, Jacuí, Vacacaí e Camaquã, merecem 
destaque uma vez que estão ligados aos sistemas 
lagunares das lagoas Mirim e dos Patos.

A RHAS apresenta uma vazão média anual de 4.055 
m³/s, representando 3% da produção hídrica do país, 
conforme dados do relatório da Agência Nacional de 
Águas (ANA) “Conjuntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil 2009”. A disponibilidade hídrica é de 647,4 m³/s, 
0,7 % do total brasileiro. A demanda total na região é de 
275,3 m³/s de vazão de retirada, representando 6,8% de 
sua vazão média.

Em função da elevada densidade populacional a região 
é a segunda do país em vazão de retirada (15% do total 
do Brasil), atrás apenas da RH do Paraná e, com isso, 
o grau de conflitos entre o abastecimento e o setor de 
irrigação é alto. 

A prática de irrigação de arroz por inundação que ocorre 
no extremo Sul do país é responsável por grande parte 
da área irrigada da região. A demanda é de 186,8 m³/s 
(68% da demanda total de água) enquanto a demanda 
industrial é de 46,7 m³/s (17% da demanda total). Já o 
abastecimento urbano representa 33,4 m³/s, ou 12% da 
demanda total. 

Além do cultivo de arroz, que representa uma impor-
tante fonte de poluição na região em função dos insu-
mos químicos utilizados na agricultura, as atividades 
mineradoras, como extração de carvão no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina; a extração de argila no sul 
catarinense; e de ouro no rio Camaquã (RS) provocam 
a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, 
além da erosão do solo.

A região registra bons índices de atendimento urbano 
de água, com 91,4% da população atendida, informa o 
relatório de Conjuntura com base nos dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 
2006. Este índice é maior que a média brasileira, que é de 
89,4%. Quanto aos serviços de coleta de esgoto, apenas 
26,9% da população urbana da região é atendida, índice 
bem abaixo da média do país, que é de 47,4%.

Ri
ca

rd
o 

Zi
g 

Ko
ch

 C
av

al
ca

nt
i /

 B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s A
N

A



Boas Práticas

Em conformidade com a legislação eleitoral, esta publicação deverá ser retirada de circulação a partir de 3 de julho de 2010
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Ainda dá tempo para se inscrever no Prêmio ANA 2010. 
Até 30 de junho, os interessados em participar poderão 
enviar seus trabalhos por remessa postal registrada 
aos cuidados da Comissão Organizadora no seguinte 
endereço: SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Sala 222, 
Brasília-DF, CEP: 70610-200. As inscrições são gratuitas 
e não há limite por participante. A premiação é realizada 
pela Agência Nacional de Águas (ANA) e conta com o 
patrocínio exclusivo da Caixa Econômica Federal e o apoio 
da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas).

Podem concorrer trabalhos que se enquadrem no tema 
“Água: o Desafio do Desenvolvimento Sustentável” e 
que se destaquem pela excelência de sua contribuição 
para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos 
do país, promovendo o combate à poluição e ao 
desperdício. As iniciativas inscritas no Prêmio ANA 
também devem apontar caminhos para assegurar água 
de boa qualidade e em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento e a qualidade de vida das atuais e 
futuras gerações.

Para permitir a participação de vários públicos, a 
premiação tem sete categorias em disputa: Governo, 
ONG, Empresas, Pesquisa e Inovação Tecnológica, 
Organismos de Bacia, Ensino e Imprensa. O regulamento 
também possibilita a apresentação de trabalhos por 
indicação de terceiros, com a condição de que sejam 
acompanhados de declaração assinada pelo indicado, 
concordando com a inscrição e com o regulamento do 
Prêmio ANA 2010.

Após o período de inscrições, a próxima etapa da 
premiação será o julgamento dos trabalhos inscritos, que 
terminará em 8 de outubro. Entre 25 e 29 daquele mês, 
serão conhecidos os 21 finalistas, sendo três em cada 
categoria. Em 1º de dezembro, no teatro da Caixa Cultural 
de Brasília, haverá a solenidade de entrega da premiação.

Os sete vencedores ganharão o Troféu Prêmio ANA, 
concebido pelo mestre-vidreiro italiano Mario Seguso e 
inspirado na logomarca da Agência. 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.

Comissão Julgadora

Com a função de analisar os trabalhos inscritos e indicar 
os três finalistas e os vencedores de todas as categorias 
do Prêmio ANA 2010, a Comissão Julgadora é composta 
de sete pessoas externas à Agência, de ilibada reputação 

Inscrições para o Prêmio ANA vão até 30 de junho

Em 2010, a premiação tem como tema “Água: o Desafio do Desenvolvimento 
Sustentável” e contempla sete categorias

e com notório saber na área de recursos hídricos ou 
meio ambiente: Cassilda Teixeira de Carvalho, Anícia 
Aparecida Baptistello Pio, Cláudio Pádua, Lupércio 
Ziroldo Antônio, Oscar de Moraes Cordeiro Netto, Carlos 
Eduardo Morelli Tucci e Mônica Montenegro. Além deles, 
um representante da ANA, Bruno Pagnoccheschi, e outro 
da Caixa, Denise Maria Lara de Souza Seabra, farão parte 
do grupo, mas sem direito a voto. A Comissão Julgadora 
avaliará as iniciativas inscritas de acordo com os seguintes 
critérios previstos no regulamento: efetividade; impactos 
social, cultural e ambiental; potencial de difusão/
replicação; aderência social; e originalidade.

Patrocínio exclusivo

Ainda na fase de inscrições, a Caixa Econômica Fede-
ral firmou patrocínio exclusivo para a premiação, que é 
realizada a cada dois anos. Além do apoio financeiro, a 
instituição cederá o teatro da Caixa Cultural de Brasília 
para a cerimônia de entrega do Prêmio ANA 2010. O local 
sediou a solenidade também nas duas primeiras edições 
da premiação em 2006 e 2008. Segundo o superinten-
dente nacional de Saneamento e Infraestrutura da Caixa, 
Rogério de Paula Tavares, o banco enxerga a iniciativa 
como incentivadora de boas práticas no uso dos recursos 
hídricos. “Apoiar o Prêmio ANA é apoiar as iniciativas que 
constroem a melhoria da qualidade da água no Brasil”, 
conclui. A Caixa é líder no mercado nacional de financia-
mentos do segmento de saneamento ambiental.

Ministério do
Meio Ambiente


