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Esta edição especial do ÁguasBrasil celebra o aniversário da Agência Nacional de Águas (ANA), que completou dez 
anos em dezembro de 2010, oferecendo informações à sociedade sobre o trabalho desenvolvido pela Agência até 
aqui e os desafios que estão por vir.

A ANA é uma agência complexa, pois, além da função de reguladora do uso da água bruta nos corpos hídricos de 
domínio da União, tem a atribuição de coordenar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cuja 
principal característica é garantir a gestão democrática e descentralizada da água. 

Ao longo de sua primeira década, o papel da Agência ficou ainda mais complexo, pois a ANA foi incorporando novas 
funções e recentemente passou a regular também os serviços de irrigação em regime de concessão e de adução de 
água bruta em corpos d’água da União, conforme determina a Lei nº 12.058/2009. 

Além disso, com a aprovação da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de 
Segurança de Barragens, a Agência será responsável pela fiscalização da segurança das barragens por ela outorgadas 
e pela criação e coordenação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. 

Nas próximas páginas, o ÁguasBrasil traz, além dessas novidades, um resumo das conquistas da atuação da ANA 
na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e na regulação do acesso ao uso da água nas bacias 
hidrográficas interestaduais.

Em sua primeira década, a Agência regularizou mais de sete mil usuários, investiu na Rede Hidrometeorológica 
Nacional, instalou uma Sala de Situação para monitorar eventos hidrológicos críticos e, entre outras muitas ações, 
desenvolveu programas importantes para a sustentabilidade dos rios brasileiros.   

Apesar dos grandes desafios para coordenar sociedade e várias esferas de governo em uma federação de proporções 
continentais, a ANA tem se empenhado para apoiar a implementação dos comitês de bacia e a cobrança pelo uso da 
água bruta, conforme prevê a Lei nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas.  

Desde a instalação da Agência, em dezembro de 2000, todos os anos foram marcados pelo intenso trabalho que esta-
beleceu os alicerces que vão sustentar o crescente papel da ANA em uma economia em pleno desenvolvimento, para 
garantir acesso a água em quantidade e qualidade para os diversos setores da sociedade das atuais e futuras gerações.

Boa Leitura! 

Editorial

Expediente
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Nomeado diretor-presidente da Agência Nacional de Águas há pouco mais de 
um ano (em janeiro de 2010), caberá a Vicente Andreu coordenar a execução dos 
novos desafios da Agência, que, a partir de 2011, começa a desempenhar duas 
novas funções: preparar o Cadastro Nacional de Segurança de Barragens e regular 
e fiscalizar serviços de adução de água bruta e irrigação em corpos d’água da União. 
Nesta entrevista, ele afirma que os governos, em todas as suas esferas, precisam 
incorporar mais o tema recursos hídricos em suas agendas e conta como os estudos 
elaborados pela ANA são fundamentais para isso.

ÁguasBrasil – Qual a avaliação que o senhor faz da atuação da ANA nessa primeira 
década de existência?
Vicente Andreu – A ANA avançou muito nesses dez anos, mas ainda precisa 
caminhar. Os primeiros anos foram importantes para a estruturação da Agência, 
pois estabeleceram seus alicerces. Em seguida, cresceu o papel articulador da ANA 
e o tema água ganhou mais espaço na agenda do País. Um exemplo disso foi a 
criação da Subcomissão Permanente da Água no Senado Federal, em 2009. Mas o 
tema recursos hídricos ainda não é prioridade na formulação de políticas públicas. 
Infelizmente, como há muitas áreas em que o Brasil ainda precisa avançar, os setores 
que estão passando por crises ganham prioridade na agenda do governo, e não 
poderia ser diferente. Um dos objetivos da ANA é levar o tema água ao topo das 
prioridades do País antes que haja uma crise de oferta de água, principalmente nas 
regiões metropolitanas. O Atlas de Abastecimento Urbano de Água, um dos estudos 
elaborados pela Agência, mostra este desafio claramente. É muito importante que 
os governos, em todas as esferas, considerem em seus planejamentos os estudos 
elaborados pela ANA. O Atlas é apenas um exemplo, mas há outros, como os planos 
de recursos hídricos dos afluentes da margem direita do rio Amazonas e dos rios 
Tocantins-Araguaia. Ambos propõem, entre outras coisas, um planejamento racional 
para a exploração sustentável do potencial elétrico dos rios dessas regiões.   

AB – E quais foram as principais contribuições da ANA para o País? 
VA – Nesses dez anos, através da atuação da ANA, o País passou a conhecer melhor 
sua realidade hídrica por meio desses estudos, monitoramentos, do trabalho de 
regulação da Agência e sua presença nas bacias hidrográficas por intermédio dos 
comitês de bacia. Hoje há uma maior consciência sobre o valor econômico da água 
e sobre o fato de que, embora o Brasil seja portador de uma das maiores reservas 
hídricas do mundo, esse recurso não está uniformemente distribuído pelo País. Por 
isso, temos abundância, mas também lidamos com escassez. E temos o fenômeno 
das cheias, que, devido à ocupação do homem, cada vez causa mais problemas. 
A importância do trabalho da ANA vai aumentar à medida que o crescimento 
econômico estimula a demanda por recursos hídricos e aumentam as preocupações 
com os possíveis efeitos das mudanças climáticas.

AB – Que tipo de contribuição a Agência Nacional de Águas está preparada para 
oferecer no tema mudanças climáticas?
VA – Apesar dos dados apontarem que a temperatura média da terra subiu 0,76Cº, 
principalmente no último século, os modelos climáticos utilizados ainda não têm como 
representar, de forma satisfatória, as variações climáticas interanuais causadas por 
oscilações atmosféricas. Além disso, eles não podem ser precisos quando utilizados 
para espaços territoriais menores, como bacias hidrográficas, por exemplo. Por outro 
lado, com o aquecimento da atmosfera, espera-se, entre outras coisas, mudanças nos 
padrões de precipitação, com aumento da intensidade e variabilidade das chuvas. 
A mudança do clima pode alterar o comportamento das séries hidrológicas, o que 
afetaria o planejamento e a operação da infraestrutura hídrica para o atendimento 
aos usos múltiplos, já que ele é feito com base na premissa de que as estatísticas 
das séries observadas oferecem informações sobre o futuro. Nesse contexto, a ANA 
pode contribuir em várias frentes de ação, como: no reforço do monitoramento 
hidrológico; nas atividades de planejamento do uso dos recursos hídricos; na gestão 
dos usos múltiplos, incluindo mediação de conflitos e alertas de eventos críticos; e 
no estimulo ao uso racional, através da atividade regulatória e da implementação da 
cobrança pelo uso da água.

“A gestão para o 
aproveitamento dos 

recursos hídricos para 
o abastecimento da 

população e a utilização 
em seus usos múltiplos de 

forma sustentável é 
um dos grandes 

desafios para o País.”

Para Andreu, desigualdade 
na distribuição dos 
mananciais nas diferentes 
regiões do Brasil é um dos 
desafios para a gestão da 
água no País.

Entrevista

Vicente Andreu
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Entrevista

AB – Quais são as principais vulnerabilidades das bacias hidrográficas brasileiras?  
VA – Os maiores riscos estão na ocupação de áreas de mananciais; das Áreas de 
Proteção Permanente (APP), especialmente nas cidades; na poluição provocada 
pelo lançamento de esgotos não tratados; e outros problemas, como: a retirada 
excessiva de água para os processos produtivos, erosão dos solos, desmatamentos 
irregulares, má gestão de resíduos sólidos, contaminação de águas e ocupação de 
áreas sujeitas à inundação. Além disso, há também a pressão do mercado imobiliário, 
que faz com que as cidades se descaracterizem ambientalmente cada vez mais. 
Esses problemas reforçam a necessidade de articular a política de recursos hídricos 
com as demais políticas ambientais, urbanas e de desenvolvimento, mas ainda não 
é isso o que acontece. 

AB – Como está a qualidade das águas dos rios brasileiros? 
VA – Com relação à qualidade da água, o último levantamento publicado no Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos da ANA revela que 70% dos 1.812 pontos monitorados 
no País apresentaram Índice de Qualidade de Água (IQA) bom; 12% regular; 10% 
ótimo; 6% ruim e 2%, péssimo. O IQA reflete, principalmente, a contaminação dos 
mananciais ocasionada pelo lançamento de esgotos domésticos. O problema, no 
entanto, está concentrado nas grandes cidades e regiões metropolitanas. De acordo 
com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), cujas informações 
são autodeclaradas, no Brasil são coletados apenas 49,1% do esgoto produzido e 
somente 32,5% são tratados. Isso significa que o resto deságua nos córregos e rios, 
contaminando os mananciais, que, se poluídos, vão demandar muito mais recursos 
para tratar a água ou buscá-la cada vez mais longe. Com o crescimento da população, 
esses problemas vão aumentar.

AB – E com relação à oferta de água nas bacias hidrográficas? O que o senhor acha 
que deve ser ressaltado?
VA – Como disse, a água doce não está distribuída igualmente em todo o planeta. 
Sozinho, o Brasil detém 12% do total da água doce superficial disponível. Mas a 
distribuição dessa água abundante é irregular entre as regiões do Brasil. O Norte 
detém 68% de toda a oferta hídrica superficial do País; o Sudeste, com 43% da 
população, conta com apenas 6% da oferta hídrica. O Sul tem 7% dos recursos hídricos 
e o Centro-Oeste, 16%; enquanto o Nordeste tem apenas 3% da disponibilidade 
hídrica. Essas diferenças regionais indicam claramente que os maiores problemas 
de recursos hídricos encontram-se no Nordeste, que tem sua situação agravada 
pelas caractrísticas do solo ralo e rochoso, associadas ao seu regime de chuvas, e 
no Sul e Sudeste, principalmente devido à poluição e demanda decorrente das 
atividades produtivas. A gestão para o aproveitamento dos recursos hídricos para 
o abastecimento da população e a utilização em seus usos múltiplos de forma 
sustentável é um dos grandes desafios para o País.

AB – E para os próximos anos? Quais serão os principais desafios? 
VA – Em 2010, a ANA ganhou duas novas atribuições: regular serviços de irrigação e 
adução de água bruta em perímetros públicos em corpos d’água da União e coordenar 
o Cadastro Nacional de Segurança de Barragens. O primeiro desafio é especialmente 
importante porque, até então, o papel da Agência era regular um bem público, ou 
seja, o uso da água bruta nas bacias interestaduais, e implementar a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, o que faz dela uma agência com funções mistas. Com a nova 
atribuição, a ANA passa a ser uma instituição ainda mais complexa, pois caberá a ela 
regular, além de tarifas de serviço de irrigação em rios e lagos da União, o uso da água 
bruta em bacias interestaduais e coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (Singreh) – um grande desafio, principalmente pelo fato de 
o Brasil ser uma federação, o que implica articulação com as várias instâncias de 
governo. Portanto, é muito importante fortalecer cada vez mais os órgãos gestores 
nos diversos estados e estimular a participação ativa dessas instituições, sem as quais 
não vamos conseguir ter novos e fortes comitês de bacias hidrográficas, que são a 
base da gestão compartilhada dos recursos hídricos, modelo que o Brasil optou ao 
aprovar a Lei das Águas, a 9.433, em 1997.
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Usuário legal está no Cadastro Nacional de Usuários 
de Recursos Hídricos (CNARH) e, quando necessário, 
possui a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
um dos seis instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cujo objetivo é assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água. A Agência 
Nacional de Águas autoriza, por meio da emissão 
da outorga, o direito de uso de recursos hídricos em 
corpos de água de domínio da União. 

Ao completar dez anos, em dezembro de 2010, a ANA 
somava 107 mil declarações de usuários de recursos 
hídricos em seu cadastro e 7.980 usuários regularizados, 
sendo 7.200 por meio de outorga, enquanto os 
demais foram dispensados porque utilizam volumes 
de água considerados insignificantes ou porque não 
se enquadravam nas categorias de uso exigidas para 
emissão dessa autorização. 

Também é a Agência Nacional de Águas que verifica se 
há disponibilidade de água em bacias interestaduais 
para a construção de empreendimentos hidrelétricos. 
Conhecida como DRDH (Declaração de Reserva de Dis-
ponibilidade Hídrica), essa reserva é convertida, poste-
riormente, em outorga. Entre as DRDH mais importan-
tes, considerando a magnitude dos empreendimentos, 
estão, por exemplo, as usinas hidrelétricas de Santo An-
tônio e de Jirau, no rio Madeira, em Rondônia.

Regulação

Usuários de água são cadastrados e regularizados

Agência analisou uso do recurso em importantes projetos, como as 
hidrelétricas do Madeira e o projeto de transposição do São Francisco 

Histórico dos usuários regularizados pela ANA entre 2001 e 2010

Somadas, as duas usinas hidrelétricas terão potência 
total instalada de 6.450 Megawatts. Foram análises que 
exigiram estudos de alta complexidade devido às parti-
cularidades que envolvem esses dois empreendimentos, 
como a alta descarga de sedimentos, a carência de infor-
mações da região amazônica e as características hidroló-
gicas do rio Madeira.

A ANA também concedeu Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica para a usina hidrelétrica de 
Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, que será a segunda 
maior em potência instalada do País, atrás apenas de 
Itaipu. Foram necessários estudos complexos para que a 
Agência pudesse definir as condições de operação, que 
incluem a manutenção de um hidrograma de vazões 
a serem mantidas na Volta Grande do Xingu, além de 
vazões mínimas que deverão circular pelos reservatórios 
a serem construídos, para manutenção de condições 
adequadas de qualidade da água nestes reservatórios.

Além disso, foram estabelecidas condicionantes relacio-
nadas à garantia do atendimento aos usos múltiplos na 
bacia, como a manutenção do abastecimento de água 
da cidade de Altamira (PA), a manutenção das condições 
atuais de navegação a qualquer tempo e a recomposição 
dos balneários a serem inundados, além do monitora-
mento diário das vazões turbinadas e vazões do reserva-
tório, do rio e seus afluentes.
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Novas atribuições

Até o final de 2012, o Brasil vai contar com um Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barraga-
gens (SNISB). Coordenar o sistema foi uma das novas 
atribuições que a Lei nº 12.334, de 20 setembro de 2010, 
deu à ANA. Essa lei estabelece a Política Nacional de Se-
gurança de Barragens e será aplicada, por exemplo,  a 
barragens, cujos reservatórios são iguais ou maiores do 
que três milhões de metros cúbidos ou com altura igual 
ou acima de 15 metros . 

A nova legislação se aplica a barramentos para acumu-
lação de água para quaisquer usos (abastecimento, por 
exemplo), à disposição final ou temporária de rejeitos e 
à acumulação de resíduos industriais. Caberá à ANA criar 
um cadastro dos barramentos localizados em rios a União.
 
Entre os principais dispositivos da lei, estão a qualificação 
do empreendedor (proprietário da barragem) como 
responsável legal pela segurança do barramento; a 
definição dos responsáveis pela fiscalização, de acordo 
com o tipo de líquido armazenado, como água bruta, 
resíduo industrial ou rejeito de mineração; e a utilização 
principal do reservatório: usos múltiplos ou geração de 
energia. A ANA, portanto, passará a ser responsável 
pela fiscalização da segurança das barragens por ela 
outorgadas, em geral as de usos múltiplos. 
 
Também ficará a cargo da Agência a articulação entre 
os diversos órgãos fiscalizadores, pois, com o apoio 
dessas instituições, a Agência deverá elaborar o Re-
latório Anual de Segurança de Barragens. Por outro 
lado, o empreendedor passa a preparar uma série de 
documentos, como Plano de Segurança de Barragem, 
Plano de Ações Emergenciais e Relatórios de Inspe-
ção.  A ANA, como órgão fiscalizador, deverá definir 
o conteúdo mínimo, detalhamento e periodicidade de 
tais documentos.

Apenas quando o Cadastro Nacional de Barragens es-
tiver pronto é que o País saberá o número exato de 
barramentos. Estima-se, porém, que haja cerca de seis 
mil barragens com mais de 20 hectares, ou seja, com 
tamanho mínimo equivalente a 20 campos de futebol, 
segundo  levantamento feito com uso de satélites pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, com apoio da ANA. O 
estudo  identificou 20 mil espelhos d’água no País, sendo 
seis mil artificiais, ou seja, barramentos. 

“A nova Lei preencheu uma lacuna na legislação com 
relação à responsabilidade pela segurança desses 
empreedimentos.  Agora, cada órgão, seja ele federal 
ou estadual, saberá qual o seu papel. Portanto, ficará 
mais fácil fiscalizar e apurar responsabilidades, quando 
houver a necessidade”, afirma Carlos Motta, gerente de 
Regulação de Serviço e Segurança de Barragens.

Brasil terá Sistema Nacional para Barragens

Agência vai passar a  fiscalizar a segurança dos barramentos localizados em 
rios de domínio da União. 

          

Desde que foi criada, o papel regulatório da ANA 
esteve restrito ao uso da água bruta em rios de ba-
cias interestaduais, mas em outubro de 2009 a Lei 
nº 12.058 atribuiu à Agência a regulamentação e 
fiscalização de serviços de adução de água bruta 
e de irrigação quando envolver corpos d’água de 
domínio da União, em regime concessão. Caberá 
à ANA disciplinar, em caráter normativo, a pres-
tação desses serviços; fixar padrões de eficiência; 
estabelecer tarifas, quando cabíveis; e responder 
pela gestão e auditoria dos contratos.   

Este ano, a ANA vai lidar com duas grandes ex-
periências envolvendo suas novas atribuições: o 
serviço de adução de água bruta para o Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) e a 
regulação dos projetos de irrigação do perímetro 
público denominado Projeto Pontal, localizado em 
Pernambuco, com previsão de cerca de oito mil 
hectares de área irrigada. 

O Projeto Pontal envolve a atuação de empresas 
agrícolas e de pequenos agricultores. A captação 
de água está prevista para ocorrer na calha do 
rio São Francisco. Esta será a primeira Parceria 
Público-Privada (PPP) de irrigação e é resultado 
de entendimentos 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). 

Serviços de adução e irrigação

Barragem de Santa Maria abastece parte do Distrito Federal
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Maior da América Latina, a Rede Hidrometeorológica 
Nacional ganhou um importante reforço em 2010, 
resultado de uma parceria entre a Agência Nacional de 
Águas e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
que passa a transferir à ANA dados coletados em cerca 
de três mil estações que monitoram nível, vazão, 
sedimentos  e qualidade das águas dos rios ou chuvas, 
localizadas nos reservatórios de usinas hidrelétricas 
em todo o País.

Os concessionários e autorizados das usinas hidrelétri-
cas enviarão as informações on-line à ANA, de hora em 
hora. Atualmente, a Rede Hidrometeorológica Nacional 
conta com cerca de 25 mil pontos de monitoramento 
em todo o País, incluindo as redes estaduais. Cerca de 
quatro mil e quinhentas estações estão sob responsabi-
lidade da Agência. 

A Resolução  Conjunta Aneel-ANA nº 3, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 10 de outubro de 2010, estabelece 
as condições e os procedimentos a serem observados pe-
los concessionários e autorizados de geração de energia 
hidrelétrica  para  instalação, operação e manutenção de 
estações hidrométricas.

Acordo com Aneel amplia monitoramento   

Rede Hidrometeorológica Nacional recebeu reforço de aproximadamente 
três mil estações do setor elétrico

A parceria da ANA com o setor elétrico vai permitir 
ampliar   o monitoramento dos rios, o que aumenta a 
eficácia nas medidas de prevenção a eventos críticos, 
como secas e cheias, e melhora a eficiência das 
informações utilizadas em estudos. Além disso, os 
dados sobre os regimes de operação dos reservatórios 
de aproveitamento hidrelétricos subsidiam a tomada de 
decisão quanto às atividades de fiscalização, regulação, 
operação e mediação no setor elétrico. Cabe à Agência 
organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos (Snirh).

A parceria com a Aneel está entre os 16 acordos de 
cooperação para melhorar a eficiência da rede, que 
foram assinados no ano passado. O monitoramento 
hidrometeorológico é fundamental para o conhecimento 
da quantidade e qualidade dos recursos hídricos.  A Agência 
Nacional de Águas é responsável pela coordenação 
das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede, em 
articulação com os órgãos e entidades públicas e privadas 
que a integram ou a utilizam.

Entre 2000 e 2010, o número de estações de monitora-
mento no País, nas suas diversas modalidades, saltou 

Monitoramento

Estação de monitoramento hidrológico da ANA no rio Solimões, que integra a bacia do Amazonas, próxima a Manacapuru (AM)
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de 13.849 para 20.336. A rede telemétrica possui cerca 
de 400 estações espalhadas por todo País. São estações 
automáticas nas quais as medições são realizadas por 
equipamentos instalados em campo que registram, 
armazenam e transmitem os dados hidrológicos em 
tempo real. Com o sistema de Telemetria é possível co-
nhecer, em tempo real, os eventos críticos, atendendo 
a diversos setores da sociedade, como o elétrico, o de 
navegação e a Defesa Civil.

Desde 2005, a Rede Hidrometeorológica vem sendo 
modernizada, com a injeção de recursos financeiros 
que totalizam R$ 32 milhões. O projeto de moderniza-
ção da Rede prevê a aquisição de cerca de 3.300 equipa-
mentos, como sondas multiparamétricas, plataformas 
de coleta de dados (PCD), pluviômetros automáticos, 
evaporímetros, com montante de R$ 76 milhões para a 
aquisição e mais R$ 65 milhões para instalação e manu-
tenção dos equipamentos.

Para compartilhar seus conhecimentos em técnicas de 
monitoramento de rios, a ANA já realizou nove edições 
do Curso Internacional de Medição de Vazão de Grandes 
Rios, que treinou aproximadamente 320 técnicos entre 
brasileiros e estrangeiros. 

Qualidade das águas 

Diante das necessidades relacionadas ao monitoramento 
da qualidade da água no Brasil, a Agência lançou em junho 
de 2010 o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade 
das Águas (PNQA). A instituição e o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) assinaram um acordo de 
cooperação técnica para apoio à implantação do PNQA, 
com recursos estimados em US$ 1,1 milhão, sendo US$ 
800 mil oriundos do Aquafund/BID e US$ 300 mil como 
contrapartida local não financeira por parte da ANA.

Monitoramento

Dados da Sala de Situação estão disponíveis no site da ANA 
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Sala de Situação

Entre as atribuições da ANA, estão: planejar e 
promover ações destinadas a prevenir e minimizar 
os efeitos de secas e inundações, no âmbito do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singreh), em articulação com o órgão 
central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em 
apoio aos estados e municípios.

Diante da ocorrência de sucessivos eventos críti-
cos e da necessidade de acompanhá-los em tempo 
real, de forma sistemática, a Agência inaugurou, 
em 2009, uma Sala de Situação para dar suporte 
a essa finalidade. O objetivo principal é acompa-
nhar as tendências hidrológicas em todo o Brasil, 
com a análise da evolução das chuvas, dos níveis 
e das vazões dos rios e reservatórios, da previsão 
do tempo e do clima, bem como a realização de si-
mulações matemáticas que auxiliam na prevenção 
de eventos extremos. A Sala de Situação funciona 
como um centro de gestão de situações críticas 
e subsidia a tomada de decisões, em especial, na 
operação de curto prazo de reservatórios.

Por intermédio do PNQA, a Agência Nacional de Águas 
atuará em articulação com os órgãos estaduais de meio 
ambiente e recursos hídricos para oferecer à sociedade 
conhecimento adequado sobre a qualidade das águas 
superficiais no País.

Para isso, já foram celebrados Acordos de Cooperação 
Técnica com onze estados (Pará, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, 
Roraima, Alagoas, Bahia e São Paulo) e essa parceria 
com os estados proporcionou a disponibilização do 
Portal da Qualidade das Águas (http://pnqa.ana.gov.br), 
que integra dados de qualidade das águas provenientes 
das redes estaduais de monitoramento.

Em 2010, o Portal da Qualidade das Águas registrou 
mais de 8.300 acessos no Brasil e no exterior. 

Réguas são formas convencionais para medir nível dos rios  
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São Francisco adota cobrança pelo uso da água 

Bacia hidrográfica do rio Doce será próxima a cobrar pela água em rios da União

Gestão compartilhada
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Terceira bacia, entre aquelas com rios interestaduais, a 
adotar a cobrança pelo uso da água, a bacia do São Fran-
cisco passou a arrecadar recursos de quem capta mais de 
quatro litros por segundo (14,4 metros cúbicos por hora), 
como: companhias de saneamento, indústrias, irrigantes 
e 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 federais da região. 
Fazem parte da bacia do São Francisco os estados de 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Goiás e o Distrito Federal.

“É importante ressaltar que a cobrança pelo uso da água 
dos rios não é um imposto, mas um preço público defi-
nido em consenso pelo próprio comitê de bacia e quem 
paga são usuários do rio. A ANA repassa os recurso que 
arrecada à entidade delegatária que exerce funções de 
agência de água da bacia, que aplica os recursos em me-
lhorias previstas no plano de bacia, votado pelos próprios 
integrantes do comitê de bacia”, explica o gerente de Co-
brança da Agência Nacional de Águas, Patrick Thomas. 

O cálculo do valor da cobrança é baseado na outorga 
pelo uso da água concedida pela ANA aos usuários. Os 

valores do metro cúbico para as categorias de uso são 
frutos de um acordo no âmbito próprio comitê de bacia 
hidrográfica (CBH), em um amplo processo que conta 
com a participação de representantes dos setores 
usuários, da sociedade civil e do Poder Público, que 
integram o CBH. 
 
As ações de recuperação da bacia são definidas pelos 
membros do comitê de bacia, com base nos programas, 
projetos e obras previstos no plano de recursos hídricos 
da bacia hidrográfica.
 
O processo de implementação da cobrança pelo uso da 
água conta com a participação técnica da ANA por meio 
da apresentação de estudos, notas técnicas, simulações 
de cobrança e palestras. 

Antes do início da cobrança, a Agência Nacional de 
Águas convoca os usuários da bacia para se cadastrarem, 
ratificarem ou retificarem seus dados de usos de 
recursos hídricos no Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos (CNARH).

Além disso, a Agência subsidia a definição, pelo Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem 
cobrados, com base na deliberação do comitê de bacia.

Recursos arrecadados na bacia do São Francisco somam R$ 8,6 milhões desde o início da cobrança, em julho de 2010

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



Gestão compartilhada

Edição especial de 10 anos da ANA | 11 |

Com o crescimento econômico do País, garantir a dispo-
nibilidade de água é um fator essencial para manter a ati-
vidade econômica e um importante instrumento indutor 
do uso racional.

Desde 2001, a ANA desenvolve ações para implementar 
a cobrança pelo uso da água no Brasil em parceria com 
gestores estaduais de recursos hídricos e comitês de 
bacia. Em rios de domínio da União – aqueles que 
cortam mais de uma unidade da Federação ou são 
compartilhados com outros países –, a cobrança já 
está em funcionamento na bacia do rio Paraíba do 
Sul (MG, RJ e SP) desde 2003 e na dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (MG e SP) desde 2006. A próxima 
bacia a adotar a cobrança é a do rio Doce (MG e ES), 
prevista para setembro de 2011.
 
A cobrança pelo uso da água também está em funciona-
mento em 16 bacias de três estados: São Paulo, Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro, onde foram arrecadados mais R$ 67,3 
milhões no último ano. Com isso, a cobrança fechou 2010 
implementada em 19 bacias e recolheu R$ 105,8 milhões. 

Um dos instrumentos da Lei nº 9.433/97, conhecida 
como Lei das Águas, a cobrança pelo uso da água, além 
de induzir à economia, tem capacidade de alavancar re-
cursos adicionais para as bacias. “O problema é os valo-
res cobrados ainda são muito baixos, portanto, os apor-
tes, apesar de bem vindos, são insuficientes”, lamenta o 
diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu. 

Os usuários do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), por 
exemplo, pagam apenas R$ 0,01 por m³ de água captada, 
R$ 0,015 por m³ no caso da transposição e R$ 0,10 por quilo 
de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) ao lançarem 
carga orgânica nos rios.

Nas Bacias do PCJ predomina o setor industrial,  segui-
do pelo saneamento, embora esse setor utilize maior 
volume de água do que o industrial. No entanto, a maior 

contribuição em termos de pagamento vem da trans-
posição das águas pelo Sistema Cantareira, responsável 
por 55% do valor arrecadado, seguido por  saneamento   
(28%) e pela indústria (14%).

A ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Jaca-
ré, em Cabreúva, na bacia do PCJ, é um exemplo de me-
lhoria que só foi possível graças ao repasse à Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
de R$ 1, 8 milhão da cobrança federal. A estação trata 
os esgotos de cerca de 27 mil habitantes e é responsá-
vel pela redução da poluição no ribeirão Piraí. Em 2007, 
a limpeza da calha do rio Atibainha e a entrega de duas 
estações hidrometereológicas também aconteceram por 
causa dos recursos da cobrança.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul vai 
destinar R$ 15,7 milhões dos recursos da cobrança, que 
foram arrecadados em 2009, a 34 ações para a bacia, das 
quais 27 se referem a propostas de planejamento  e sete 
a projetos estruturais. As ações vão beneficiar 80 muni-
cípios, sendo 54 do Rio de Janeiro, 25 de Minas Gerais e 
um em São Paulo. 

Também no Paraíba do Sul serão disponibilizados cerca de 
R$ 37 milhões para investimentos este ano, sendo R$ 11 mi-
lhões da cobrança pelo uso da água na bacia arrecadados 
em 2010 e R$ 16 milhões da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), recurso da cobrança que vinha sendo depositado 
em juízo desde 2003 e foi liberado no ano passado. 

A partir deste ano, o Comitê pretende investir ainda R$ 1 
milhão em planos de saneamento para pequenos muni-
cípios, R$ 700 mil em um estudo sobre ocupação irregu-
lar das faixas marginais dos corpos hídricos da bacia do 
Paraíba do Sul e R$ 3,5 milhões em estudos de avaliação 
integrada da Bacia, que inclui levantamento dos apro-
veitamentos hidrelétrico de todas as sub-bacias e seus 
impactos ambientais, além de outras ações que foram 
aprovadas pela Câmara Técnica Consultiva do Comitê.

Arrecadação com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (em R$)

Ano
Bacias

Total
Paraíba do Sul PCJ São Francisco

2003 5.904.038 - - 5.904.038

2004 6.316.321 - - 6.316.321

2005 6.456.239 - - 6.456.239

2006 6.728.901 10.016.779 - 16.745.680

2007 6.599.711 13.499.322 - 20.099.033

2008 8.126.805 17.038.838 - 25.165.643

2009 9.798.240 16.955.758 - 26.753.998

2010 12.412.154 17.556.783 8.628.329 38.597.266

Total 62.342.409 75.067.480 8.628.329 146.038.218



Nove bacias interestaduais já possuem comitês

“Parlamentos das águas”, comitês recebem apoio para articulação  
institucional, mobilização e elaboração de planos de recursos hídricos 
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A Agência Nacional de Águas já apoiou a criação de 
nove comitês de bacias hidrográficas que possuem rios 
interestaduais: Doce; Grande; Paraíba do Sul; Paranaíba; 
Paranapanema; Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ); 
Piranhas-Açu; São Francisco; e Verde Grande.

Entre as ações de apoio aos comitês, estão: a 
assistência para a formulação e implementação dos 
planos integrados de recursos hídricos, em articulação 
com órgãos gestores locais, e a contratação de estudos, 
quando necessários.

Exemplos disso são os estudos para concepção de 
um sistema de previsão de eventos críticos (cheias e 
poluição ambiental) na bacia do rio Paraíba do Sul e de 
um sistema de intervenções estruturais para mitigação 
dos efeitos de cheias nas bacias dos rios Muriaé e Pomba 
e investigações de campo correlatas, cuja licitação para 
a contratação foi feita no ano passado.  

Outro apoio fornecido aos comitês é com relação às suas 
propostas de enquadramento dos corpos d’água em clas-
ses de uso. O enquadramento estabelece o nível de quali-
dade a ser alcançado ou mantido em um segmento do rio 
ao longo do tempo, portanto, é um instrumento de pla-

nejamento. Além disso, a ANA ajuda os comitês a realizar 
suas eleições para compor ou renovar seus plenários.

A Agência também promove várias ações para 
conscientizar usuários de recursos hídricos, gestores e 
sociedade da respectiva bacia sobre a importância da 
cobrança pelo uso da água superficial bruta, instrumento 
econômico da Política Nacional de Recursos Hídricos 
que arrecada para investimentos na melhoria da 
quantidade e qualidade da água da bacia.

É atribuição da ANA elaborar e adotar projetos, 
programas e atividades visando à capacitação de 
recursos humanos para a gestão de recursos hídricos, 
no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (Singreh) e executar projetos e 
programas educativos orientados para a participação 
da sociedade na gestão de recursos hídricos.

O objetivo das ações de capacitação e educação é 
aumentar a eficiência e o alcance da gestão sustentável 
e integrada dos recursos hídricos no Brasil. Desde sua 
criação, a ANA capacitou cerca de 22 mil profissionais 
e fomentou e acompanhou ações de capacitação em 25 
instituições de ensino superior de todo o País. 

Última reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) organizada pela ANA, em agosto de 2010
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Implantado Aprovado por conselhos de recursos hídricos Em andamento Inexistente

Projeto educativo leva mensagem 
de preservação a escolas públicas 

Recurso cada vez mais valorizado em todo o mundo, a 
água doce tem se tornado escassa e requer políticas 
públicas voltadas a garantir sua quantidade e qualidade 
para as atuais e para as futuras gerações. Pensando 
nisso, a Agência Nacional de Águas e a Fundação Roberto 
Marinho lançaram o projeto Caminho das Águas em 2007 
e  já se articulam para a segunda etapa do projeto.  

Iniciativa exitosa que surgiu da necessidade de despertar 
nos jovens a importância da correta gestão dos recursos 
hídricos do País, o projeto Caminho das Águas inovou 
ao transformar professores, sobretudo os de Ciências e 
Geografia, em facilitadores e propagadores do projeto. 
Por meio de kits educativos distribuídos para 800 escolas 
públicas, professores do ensino fundamental de escolas 
inseridas em quatro bacias hidrográficas prioritárias (do 
rio Doce; dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; do Pa-
raíba do Sul; e do São Francisco) foram capacitados e se 
tornaram agentes de transformação. 

Ao todo, R$ 1,7 milhão foi investido em capacitação de 
professores nas bacias hidrográficas prioritárias, que 
abastecem ou passam por grandes cidades brasileiras 
– Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo entre elas 
– contribuindo para seu desenvolvimento econômico 
e, por essa razão, também sofrendo diretamente com 
poluição, assoreamento, erosão e desmatamento de 
matas ciliares.

O sucesso do projeto foi tão expressivo, que a avaliação 
dos resultados realizada pelo Instituto de Estudos da 
Religião, contratado pela Fundação Roberto Marinho, 
apontou para o acerto na contextualização das questões 
por bacia hidrográfica, que permitiu uma melhor identifi-

cação dos professores e alunos com suas realidades. Para 
os professores, a abordagem, a metodologia e o material 
contribuíram para o sucesso do projeto. 

A conscientização da comunidade escolar a respeito de 
questões ambientais, com ênfase nos mananciais de 
água doce e a valorização do professor como agente 
multiplicador de uma nova identidade socioambiental 
fizeram com que o projeto alcançasse o sucesso 
esperado inicialmente.

Mais do que isso, garantiram a articulação institucional 
entre a ANA e a Fundação Roberto Marinho com vistas 
à expansão do projeto Caminho das Águas para as 
bacias hidrográficas interestaduais que ainda não 
foram contempladas pela primeira fase do projeto. 
Para 2011 já estão previstas ações de articulação 
entre a Agência e os comitês instalados nas bacias 
hidrográficas que ainda não receberam a capacitação, 
a fim de identificar os temas relevantes para essa nova 
abordagem do projeto.

Evolução da Gestão de Recursos Hídricos – Situação em 2010

Bacia
hidrográfica

Implantação de Organismos Colegiados, Instrumentos e Ferramentas de Gestão

Comitê 
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Plano Enquadramento Cadastro
Sistema de
informação

Outorga Cobrança Agência
Contrato 
de gestão

Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí (PCJ)

Paraíba do Sul

São Francisco

Doce

Paranaíba

Piranhas-Açu
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Grande

Paranapanema
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Madeira está entre os rios da margem direita da bacia que devem receber tratamento prioritário devido ao alto potencial energético

Plano estratégico revela potencial da margem 
direita do Amazonas

Agência elaborou ou participou da formulação de planos de recursos 
hídricos que cobrem mais da metade do território brasileiro

Ao analisar conjuntamente as sete bacias (Xingu, Tapajós, 
Madeira, Purus, Juruá, Jutaí e Javari) que integram a 
margem direita da Bacia Amazônica, o Plano Estratégico 
de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica – Afluentes 
da Margem Direita lança luz sobre o complexo debate 
relativo à Amazônia. O trabalho apresenta novos fatos 
e dados e oferece uma proposta concreta de política de 
recursos hídricos para essa importante região do Brasil, 
para onde estão voltados olhos de todo o planeta.  

O estudo, que aguarda aprovação do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), revela, por exemplo, que 
as bacias dos rios Tapajós, Madeira e Xingu devem ser 
tratadas como prioritárias na gestão dos recursos hídri-
cos, por causa do imenso potencial energético e de seus 
minerais. Ali também estão concentradas as maiores 
demandas hídricas, os principais empreendimentos hi-
drelétricos planejados, atividades de garimpo, agricul-
tura de alta tecnificação e uma acelerada urbanização, 
principalmente na bacia do Tapajós.  

O Plano antecipa, prevê, orienta e propõe intervenções 
para a região, além de sugerir atenção para as áreas 
sensíveis, vulneráveis e ameaçadas ou onde as demandas 
já requerem acompanhamento e controle. 

O trabalho formula programas a serem implementados 
focados na gestão dos recursos hídricos em seus múlti-
plos aspectos e nas interfaces com a gestão ambiental, 
nas intervenções estruturais planejadas pelos diversos 
setores usuários dos recursos hídricos ou nas necessi-
dades da região – saneamento ambiental, por exemplo 
–, e em pesquisas de temas de grande relevância para a 
compreensão do funcionamento dos recursos hídricos e 
ecossistemas aquáticos.

A região de alcance do Plano engloba cinco estados 
(Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia), com 
área de 2,54 milhões de km², ou seja, 30% do País, onde 
vivem 5,11 milhões de brasileiros, que equivaliam a 2,8% 
da população brasileira em 2007. A maior parte dessa 
população, 60%, vive em áreas urbanas. As bacias do 
Xingu, do Tapajós e do Jutaí são inteiramente nacionais. 
Já as bacias do Madeira, Purus, Juruá e Javari ocupam 
terras da Bolívia, sendo que as duas últimas também 
englobam território peruano. 

Desde o início de suas atividades, a ANA elaborou ou 
participou da formulação de vários estudos temáticos e 
de Planos de Recursos Hídricos de Bacia que cobrem 4,3 
milhões de km², ou 51% do território, com destaque para 
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a elaboração de quatro planos de bacias interestaduais: 
São Francisco, Tocantins-Araguaia, Verde Grande e 
Amazônica – Afluentes da Margem Direita do Amazonas. 
Esses estudos exigiram inovações metodológicas que 
foram incorporadas ao processo de planejamento.

No caso do Plano do Tocantins-Araguaia, segunda maior 
bacia do Brasil em potencial hidroenergético instalado, 
com 11.563MW (16% do País), o caráter estratégico do 
Plano busca minimizar e antecipar conflitos futuros, 
estabelecendo diretrizes para compatibilizar o uso da 
água com as políticas setoriais. 

O instrumento permite tratar de forma integrada ques-
tões, como: irrigação, navegação e geração de ener-
gia na região. Além disso, recomenda prioridade para a 
construção de empreendimentos no Tocantins e a pre-
servação da bacia do rio do Sono. Já os empreendimen-
tos previstos para o Araguaia, conforme sugere o Plano, 
não devem alterar a dinâmica fluvial do rio, de modo a 
proteger o trecho médio, que é sensível.

Prioridade também deve ser dada para a navega-
ção comercial no rio Tocantins. Para isso, o estudo                                     
apontou como estratégica a conclusão das eclusas do Tu-
curuí, inauguradas em novembro de 2010, a finalização 
da eclusa de Lajeado e a construção da eclusa de Estrei-
to, simultaneamente com as obras da usina, para viabili-
zar a Hidrovia do Tocantins. 

Busca pela sustentabilidade hídrica

Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
os planos de bacia são ferramentas gerenciais de controle 
e tomada de decisão. A ANA já participou da elaboração 
de oito de planos (ver tabela na página 16). O último a 
ser aprovado por assembleia geral de comitê de bacia foi 
o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Doce, em julho de 2010. 

Em articulação com o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce e com os Institutos Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam) e Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Espírito Santo (Iema), foi feito um amplo 
processo de discussão que culminou no documento, 
que apresenta um diagnóstico dos principais problemas, 
disponibilidades e demandas da bacia. 

A bacia do rio Doce possui área de drenagem de 
aproximadamente 86 mil Km² que percorrem os estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo, abrangendo um total 
de 230 municípios e uma população aproximada de 3,5 
milhões de habitantes.

A economia da região é bastante diversificada, com des-
taque para as seguintes atividades: agropecuária, agroin-
dústria, mineração, comércio e serviços de apoio aos 
complexos industriais, além do seu potencial de geração 
de energia elétrica. 

De grande importância para a economia nacional, a ba-
cia do rio Doce também enfrenta sérios problemas pro-
vocados pelo desmatamento e uso indevido do solo, o 
que gera, em muitos pontos, processos erosivos e de 
assoreamento dos cursos d’água. A urbanização da ba-
cia é outro fator que contribui significativamente para 
os impactos negativos, principalmente pela carência de 
sistemas de tratamento de esgotos. 

De acordo com o Plano, a qualidade da água é um dos 
principais aspectos de vulnerabilidade da bacia. Dados do 
diagnóstico realizado demonstram que o lançamento de 
efluentes de esgoto doméstico sem qualquer tratamento 
compromete a saúde hídrica da bacia hidrográfica, 
sobretudo em sua porção mineira. O documento aponta 
ainda a necessidade de investimentos na bacia da ordem 
de R$ 1,34 bilhão.

Em Governador Valadares (MG), onde a população esti-
mada pelo IBGE em 2007 era de cerca de 250 mil habi-
tantes, o rio Doce é o principal manancial de água para 
abastecimento da população. Esta demanda é um exem-
plo da importância de uma gestão efetiva dos recursos 
hídricos como garantia do equilíbrio hídrico da região.

Os planos de bacia elaborados ou acompanhados pela  
ANA fornecem subsídios para a criação de um banco de 
dados de todo o País, com foco principalmente em de-
mandas de água e disponibilidade hídrica, e foram utili-
zados como base para a elaboração do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) em 2006. Sob a coordenação 
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 
do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), o PNRH 
começou a ser revisado no ano passado. 

Planejamento

 Rio Doce em Governador Valadares (MG): qualidade da água é a principal vulnerabilidade da bacia devido à urbanização 
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Planejamento

Planos de Recursos Hídricos Consolidados e em Fase de Implementação

Plano Abrangência População Temas centrais Ano de 
conclusão Alcance

Plano Decenal de 
Recursos Hídricos 
da Bacia do São 

Francisco

636.920km² 
abrangendo 

MG, DF, BA, SE, 
PE, GO e AL

14,1 milhões 
(2006)

Recuperação hidroambiental, 
alocação de água, proposta de 

enquadramento e diretrizes
para integração dos 

instrumentos de gestão

2004 2013

Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia 

do Rio Paraíba
do Sul

55.500km², 
abrangendo 

os estados de 
MG, RJ e SP

6,1 milhões 
(2006)

Articulação institucional, 
qualidade das águas, cobrança 
e transposição das águas para a 

bacia do rio Guandu

2007 2020

Plano Estratégico
de Recursos 

Hídricos da Bacia 
Hidrográfica dos 
Rios Tocantins-

Araguaia

918.822km² 
abrangendo os 
estados de GO, 

MT, TO, MA,
PA e o DF

7,9 milhões
(2006)

Compatibilização de  usos 
da água entre os setores de 

navegação e hidroeletricidade, 
uso sustentável da água na 

irrigação e saneamento

2009 2025

Plano Integrado 
de Recursos 

Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do

Rio Doce

85.000km², 
abrangendo os 

estados de
MG e ES

3,3 milhões
(2006)

Qualidade das águas, 
enchentes e inundação

2010 2020

Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia 

Amazônica – 
Afluentes da 

Margem Direita

2,55 milhões 
de km² 

(território 
brasileiro), 

abrangendo os 
estados de MT, 

AM, RO, 
PA e AC

5 milhões 
(2005)

Usos múltiplos e 
ocupação do território

2010 2030

Revisão do 
Plano das Bacias

dos Rios PCJ

15.320km² 
abrangendo os 

estados de
SP e MG

4,7 milhões 
(2006)

Qualidade das águas e nova 
proposta de enquadramento

2010 2020

Plano Diretor de 
Recursos Hídricos 

da Bacia do
Verde Grande

31.410km² 
abrangendo os 

estados de
MG e BA

741 mil
(2007)

Articulação  institucional, 
incremento da oferta hídrica e 

uso eficiente da água
2010 2030

Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia

do Paranaíba

222.767km², 
abrangendo 

o DF e os 
estados de GO, 

MG e MS

8,5 milhões 
(2006)

Demandas consuntivas,
qualidade das águas e conflitos 

pelo uso da água

2012
(previsão)

2030
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Atlas Brasil revela situação da oferta de água

Estudo mostra estado dos mananciais e sistemas de tratamento de todos os 
municípios e aponta investimentos essenciais para evitar colapso

O Brasil ganhou um mapeamento completo, com 
projeção para o futuro, da oferta de água tratada nas 
áreas urbanas: o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano 
de Água. O mapeamento aponta as vulnerabilidades de 
todas as regiões metropolitanas e de todos os municípios 
do País ao levantar as condições dos mananciais e dos 
sistemas de produção de água.

O estudo revela que há necessidade de investimentos 
prioritários que ultrapassam R$ 20 bilhões. Efetuadas 
as obras, o País terá oferta de água suficiente até 2025. 
Caso contrário, até 2015 pode faltar água em muitos  
municípios.  O trabalho traz ainda um levantamento sobre 
obras para tratamento de esgoto que são importantes   
para a proteção dos mananciais.

O Atlas Brasil de Abastecimento Urbano consolida 
um conjunto de trabalhos iniciados em 2006 com o 
Atlas Nordeste. Em 2009, foram publicados os Atlas 
Regiões Metropolitanas e Sul. O Atlas Brasil completa 
o levantamento com as condições de abastecimento 
de água em todo o País em dois volumes: Panorama 
Nacional e Resultados por Estados. O trabalho está 
disponível no site www.ana.gov.br/atlas.

Conjuntura dos recursos hídricos

Também pela ação da ANA, o País passou a contar com 
uma importante publicação que revela o estado da 
arte dos recursos hídricos anualmente: o Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos. 

Atualizado anualmente, o Relatório de Conjuntura apre-
senta um levantamento completo sobre a situação dos 
recursos hídricos em todo o Brasil sob vários aspectos, 
como: eventos hidrológicos; usos múltiplos; balanço hí-
drico; qualidade das águas, além de um balanço da situ-
ação da gestão dos recursos hídricos.

Na edição de 2011, o Conjuntura traz, por exemplo, que 
os 2.312 pontos que monitoram a qualidade das águas 
revelam que, em geral, o quadro se manteve estável, 
com várias bacias comprometidas devido ao grande 
lançamento de esgotos urbanos domésticos. No entanto, 
foi identificada melhoria da qualidade das águas em 
várias bacias – Paraíba do Sul, afluentes dos rios Tietê e 
das Velhas, por exemplo – devido à implementação de 
ações de tratamento de esgotos localizados.  

A Agência Nacional de Águas tem atuado na elaboração 
de publicações e estudos, em âmbito nacional, com o 
objetivo de apresentar e manter atualizado o balanço 
entre a oferta e a demanda de recursos hídricos no 
Brasil. Antes do Conjuntura, a ANA elaborou a série de 
Cadernos de Recursos Hídricos, que subsidiou o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos.

Em 2006, quando da aprovação do Plano, foi atribuída 
à Agência a tarefa de elaborar, de forma sistemática e 
periódica, o Relatório sobre a Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil. Em 2009, houve a publicação do 
primeiro relatório, que consolidou informações das 
publicações anteriormente.

Planejamento
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Um dos principais desafios que as cidades brasileiras enfrentam é a poluição dos rios, apontam estudos da ANA
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O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas 
(Prodes), também conhecido como “Programa de 
Compra de Esgoto Tratado”, executado pela ANA em 
parceria com os serviços de saneamento, prefeituras e 
comitês de bacia, é exemplo de aplicação dos recursos 
públicos no controle da poluição das águas, já que 
o desempenho satisfatório é pré-condição para o 
prestador de serviço de saneamento receber os recursos 
do Programa. O Prodes incentivou a construção de novas 
estações de tratamento de esgotos e a ampliação e 
melhoria das estações existentes.

Desde 2001, quando foi lançado, foram contratados 
42 empreendimentos em diversas regiões do País, 
principalmente nas bacias que enfrentam graves 
problemas de poluição hídrica pelo lançamento de 
esgotos sem tratamento. Os contratos assinados com 
prestadores de serviços de saneamento alavancaram R$ 
467,3 milhões em investimentos, beneficiando mais de  
cinco milhões de brasileiros. 

A partir deste ano, o Prodes ganha uma nova injeção 
de recursos de R$ 40 milhões para serem aplicados em 
projetos a serem selecionados em 2011.

O tratamento do esgoto doméstico é uma das mais efi-
cientes formas de garantir a qualidade dos corpos d’água, 
já que o esgoto doméstico é a principal razão da poluição 
dos rios no Brasil, onde apenas 50,6% do esgoto domés-
tico urbano são coletados e 34,6% do esgoto coletado 
são tratados. O restante é despejado nos rios e córregos.  

Incentivo ao tratamento de esgotos recebe 
injeção de recursos 

Exemplo de aplicação de recursos, Programa Despoluição de Bacias 
Hidrográficas já beneficiou 5 milhões de pessoas

Em 2010, o Programa completou dez anos. A maioria dos 
empreendimentos contratados (67%) iniciou e concluiu 
seu processo de certificação de metas de despoluição 
nesse período. Durante o processo de certificação, a ANA 
acompanha o desempenho operacional das estações de 
tratamento de esgoto e só libera recursos depois de cer-
tificar o projeto.  Em 2010, foram liberados mais de R$ 
17 milhões mediante o cumprimento das metas de des-
poluição anteriormente acordadas, atingindo-se, assim, 
a marca de R$ 100 milhões transferidos aos serviços de 
saneamento desde o início do Prodes. 

Pagamento para quem preserva nascentes

Iniciado em 2001, pouco depois da criação da ANA, o 
Programa Produtor de Água nasceu da necessidade 
de reverter o mau uso do solo e dos recursos naturais, 
que contribui para a degradação dos recursos hídricos. 
A iniciativa oferece pagamento para readequação 
ambiental das propriedades.

Os custos de implantação, manutenção de práticas 
de conservação de solo e recursos florestais e dos 
pagamentos pelos serviços são divididos com 
instituições parceiras. A Agência Nacional de Águas 
apoia tecnicamente a organização do projeto, financia 
ações de conservação de água e solo e coordena a 
execução do Programa. 

Dois projetos receberam recursos da ANA e estão em 
implantação: o Conservador das Águas, em Extrema 

Programas e projetos

Prodes estimula a construção e a ampliação de estações de tratamento de esgotos, por meio de investimentos financeiros
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Programas e projetos

(MG), e o projeto localizado na bacia da Guariroba, em 
Campo Grande (MS). Outras iniciativas que contam 
com a Agência na formulação e execução estão na bacia 
do Benevente (ES);  bacia do Camboriú (SC); bacia do 
Guandu (RJ); bacia do Macaé (RJ); bacia do Pipiripau 
(DF); bacia Tibagi (PR); bacia do João Leite (GO); Córrego 
Feio, em Patrocínio (MG). 

Ainda na agenda de conservação de água e solo da ANA, 
está implementação do contrato de repasse entre a 
ANA, Caixa Econômica Federal e Fundação Rural Mineira 
(Ruralminas) para a readequação de estradas vicinais 
e recuperação de áreas degradadas em 40 municípios 
mineiros da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Até o fim de 2010, foram recuperados 668,8km de es-
tradas, a construção de terraços em 8.451,85 hectares 
e 7.518 bacias de captação de águas de chuvas (barragi-
nhas). Também foram Implantados projetos de conser-
vação de água e solo em microbacias hidrográficas em 
parceria com as prefeituras municipais de Pains, Luz, 
Martinho Campos e Pedra do Indaiá, em Minas Gerais. A 
ação contou com apoio financeiro do Programa de Revi-
talização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Na área de gerenciamento integrado das bacias hidro-
gráficas, a ANA também ajudou a desenvolver ações nas 
bacias do São Francisco, por meio do apoio financeiro do 

Muitos dos programas, projetos e estudos da ANA foram 
realizados graças aos recursos do Proágua Nacional 
e Proágua Semiárido, parceria com o Banco Mundial. 
Estes programas permitiram fortalecer o arcabouço 
institucional de atores envolvidos com a gestão de 
recursos hídricos no Brasil e ajudaram a criar ou melhorar 
infraestruturas hídricas.

O Proágua também ajudou a consolidar o Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), 
aumentou a eficiência e eficácia da gestão das águas su-
perficiais e subterrâneos – de forma descentralizada e 
participativa – e consolidou o planejamento estratégico 
dos governos na área de recursos hídricos.

Uma de suas principais características foi o fortalecimen-
to institucional para a gestão dos recursos hídricos nos 
estados do Nordeste e Minas Gerais, e, no âmbito fede-
ral, a combinação do desenvolvimento de ações estru-
turais voltadas para a garantir a ampliação da oferta de 
água de boa qualidade para o Semiárido.

Foram celebrados convênios com os dez estados do 
Semiárido, que somaram cerca de R$ 28 milhões,  e ad-
quiridos equipamentos de fiscalização para a rede hidro-
meteorológica para outras 17 unidades da federação, 
fortalecendo institucionalmente os órgãos gestores es-
taduais para execução de suas atribuições. 

Ao longo da implementação do Proágua Nacional, foram 
investidos cerca de R$ 71 milhões em planejamento de 

recursos hídricos, fortalecimento institucional e capaci-
tação, sistema de informações, redes hidrometeorológi-
cas, cobrança pelo uso da água e águas subterrâneas.

Além disso, o Proágua financiou importantes estudos, 
que abrangem todos os municípios do Brasil no que se 
refere ao planejamento de abastecimento de água:  O 
Atlas de Abastecimento Urbano de Água e o Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 

O acordo de empréstimo celebrado entre o Brasil e o 
Banco Mundial, visando à implementação do Proágua 
Nacional, foi encerrado em dezembro 2009. No entanto, 
as ações no âmbito do Programa, tanto na Agenda Federal 
quanto nos estados, se estenderam até o final de 2010. 

Para dar prosseguimento a essas ações, a ANA vai con-
tar com recursos do Programa de Desenvolvimento 
do Setor Água (Interáguas), cujo objetivo é contribuir 
para o fortalecimento da capacidade de planejamento 
e gestão, especialmente nas regiões menos desenvol-
vidas do País. 

O Interáguas vem sendo preparado desde 2009 e deve 
ser viabilizado por meio de um Acordo de Empréstimo 
com o Banco Mundial, com previsão de negociação 
entre o governo brasileiro e o Banco para o início de 
2011. Com valor total de US$ 130,1 milhões, dos quais 
75% oriundos do empréstimo e 25% de contrapartida, 
o Interáguas terá duração de cinco anos e vários órgãos 
do governo como executores.

Proágua garantiu recursos para planejar e executar ações  

Fundo para o Meio Ambiente Mundial – Global Environ-
mental Facility (GEF). Os projetos abrangeram aspectos 
técnicos e institucionais relevantes do ponto de vista do 
gerenciamento compartilhado dos recursos hídricos, que 
contaram com apoio da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma) e participação dos principais 
atores das próprias bacias, instituições governamentais 
e não governamentais. 

No Pantanal/Alto Paraguai, o projeto, concluído em 
2004, implementou práticas de gerenciamento integra-
do da bacia hidrográfica para o Pantanal e bacia do Alto 
Paraguai, com melhoria e restauração do funcionamento 
ambiental da bacia; proteção das espécies endêmicas e 
a implementação de atividades estratégicas identifica-
das pelo Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai 
(PCBAP). O principal produto foi a publicação do Plano 
de Ação Estratégica da Bacia do Alto Paraguai (PAE). 

No São Francisco, o projeto o Projeto de Gerenciamento 
Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na 
Bacia do Rio São Francisco, concluído em 2005, teve 
como principais produtos: o Diagnóstico Analítico da 
Bacia (DAB); o Programa de Ações Estratégicas para o 
Gerenciamento Integrado da Bacia e sua Zona Costeira 
(PAE); e o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco (PBHSF). 
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Novas instalações e aumento do corpo técnico

ANA realizou três concursos públicos para reforçar quadro de servidores

Com sede no Complexo do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), no Setor Policial Sul, em Brasília, 
e novas instalações inauguradas este ano no Setor 
de Indústria e Abastecimento da capital federal, para 
acomodar os especialistas que chegaram com o últi-
mo concurso, a ANA realizou três concursos públicos 
desde sua criação em julho de 2000 e deu posse a 235 
servidores que formam um quadro conhecido pela ex-
celência de seu padrão técnico. 

Ao final de 2010, a Agência Nacional de Águas contava 
703 profissionais, entre servidores, consultores, tercei-
rizados e estagiários em seu quadro. Essa força de tra-
balho foi ampliada, em relação ao exercício de 2009, em 
decorrência do concurso público objeto do Edital ESAF 
nº 96, de 27 de novembro de 2008, publicado no Diário 
Oficial da União no dia seguinte. 

O concurso foi realizado para o provimento de 152 car-
gos efetivos, sendo 100 de Especialista em Recursos 
Hídricos, 12 de Especialista em Geoprocessamento e 
40 de Analista Administrativo. As nomeações ocorre-
ram em duas etapas: a primeira, em junho de 2010, deu 
posse a 45 novos servidores e a segunda, em dezembro 
do ano passado, a 55.

A Portaria nº 253, de 7 de dezembro de 2010, publicada 
no Diário Oficial da União no dia 9 do mesmo mês, 
prorrogou por um ano, a partir de 15 de dezembro de 
2010, o prazo de validade do concurso. 

No primeiro concurso, em 2002, a Agência Nacional de 
Águas ofereceu 110 vagas entre Especialistas em Recur-
sos Hídricos e em Geoprocessamento. Na segunda se-
leção, quatro anos depois, foram 65 vagas para os dois 
cargos de especialistas e também para Analistas Admi-
nistrativos, todos cargos de nível superior.

A Agência se prepara para realizar seu primeiro con-
curso para o cargo de Técnico Administrativo, de ní-
vel médio, para reforçar sua equipe e aprofundar sua 
missão de implementar e coordenar a gestão compar-
tilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o 
acesso a água.

No ano passado, para acomodar as estruturas que serão 
necessárias a partir das novas atribuições da Agência 
Nacional de Águas, foram promovidos alguns ajustes nas 
divisões técnicas da ANA.

A Superintendência de Outorga e Fiscalização (SOF) foi 
desmembrada em Superintendência de Regulação, na 
qual atuam as gerências de Outorga (Geout); de Regula-
ção (Gereg) e de Serviços Públicos e Segurança de Barra-
gens (Geser); e Superintendência de Fiscalização, dividida 
entre as gerências de Fiscalização de Usos de Recursos 
Hídricos (Gefiu), de Fiscalização de Serviços Públicos e 
Segurança de Barragens (Gefis) e de Cadastro (Gecad). 

Na Superintendência de Usos Múiltiplos (SUM) foi criada 
a Gerência de Supervisão de Reseratórios (Geres) e 
mantida a Gerência de Eventos Críticos (Gevec). 

O Núcleo de Estudos Hidrológicos (NHI) foi incorporado à  
Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos 
(SPR), na qual estão também as gerências de Estudos e 
Levantamentos (Gelev), de Planos de Recuros Hidricos 
(Gepla) e de Conjuntura de Recursos Hídricos (GECRH).

As demais estruturas foram mantidas. São elas: a 
Superintendência de Gestão da Informação (SGI), com 
as gerências de Tecnologia da Informação (Getec), 
Informações Geográficas (Gegel) e de Acompanhameno 
de Projetos e Sistemas (Geaps).

Na Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeoro-
lógica (SGH) funcionam as gerências de Planejamento 
da Rede Hidrometeorológica (Geplan), de Operação de 
Rede Hidrometeorológica (Georh) e de Dados e Informa-
ções Hidrometeorológicos (Geinf).

Voltada ao apoio à criação e fortalecimento de entes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singreh), a Superintendência de Apoio à 
Gestão de Recursos Hídricos (SAG) está dividida nas 
gerências de Gestão de Recursos Hídricos (Gerhi), de 
Capacitação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (Gecap) e de Cobrança pelo Uso 
de Recursos Hídricos (Gecob).
 
Para executar suas funções de apoio ao Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio dos 
vários programas e projetos desenvolvidos pela  Agên-
cia ou em parceria com outras instituições, a ANA possui 
a Superintendência de Implementação de Programas e 
Projetos (SIP), que atua por intermédio das gerências de 
Acompanhamento de Projetos (Geapr), Técnica de Pro-
jetos (Gepro), de Águas Subterrâneas (Gesub) e de Usos 
Sustentável de Água e Solo (Geusa).  

Administração

Raylton Alves / Banco de Imagens ANA
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Administração

Sede da ANA no Setor Policial em Sul, em Brasília

Visão de futuro

Implementar e coordenar a gestão compartilhada  
e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso 
a água, promovendo o seu uso sustentável em 
benefício da atual e das futuras gerações. Está é a 
missão da Agência Nacional de Águas, criada pela 
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e instalada 
pelo Decreto nº 3.692/200.

Autarquia vinculada ao Ministério do Meio Am-
biente, a ANA integra o Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e é a 
entidade federal responsável pela implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituí-
da pela Lei nº 9.433/97. 

Conhecida como Lei das Águas, a 9.433 estabelece 
cinco instrumentos de gestão: os planos de recur-
sos hídricos, o enquadramento dos corpos d’água 
em classes de uso, a outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e o 
sistema de informações sobre recursos hídricos, 
cujo objetivo é reunir e divulgar dados e informa-
ções sobre a situação da qualidade e quantidade 
dos recursos hídricos no Brasil.  

Além da ANA, integram o Singreh o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); os conse-
lhos estaduais de recursos hídricos; os comitês de 
bacias hidrográficas; as instituições federais, es-
taduais e municipais responsáveis pela gestão de 
recursos hídricos; e as agências de água.

Outra importante atribuição da ANA é estimular e 
apoiar as iniciativas voltadas à criação de órgãos 
gestores estaduais de recursos hídricos, de comi-
tês de bacias hidrográficas e agências de água. A 
Agência Nacional de Águas também desenvolve 
ações de capacitação e conscientização da socie-
dade brasileira.

Para cumprir cada vez melhor a sua missão, a 
Agência Nacional de Águas trabalha na consoli-
dação de seu planejamento estratégico voltado 
ao mapeamento, análise e redesenho de proces-
sos organizacionais, para promover a moderni-
zação e adaptação necessárias e garantir que a 
Agência esteja sempre preparada para respon-
der a mudanças.

Recentemente, a ANA ganhou duas novas atribui-
ções legais: regular tarifas e serviços públicos, em 
regime de concessão, de adução de água bruta e de 
irrigação em corpos d’água da União;  e coordenar  
o  Sistema  Nacional de Segurança de Barragens. 

Estes novos desafios reforçam a necessidade de 
planejar para organizar novos processos, de forma 
a garantir maior a efetividade da instituição no 
cumprimento de sua nobre missão: garantir acesso 
a água para as atuais e futurais gerações. 
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Água e sociedade

Troféu Prêmio ANA: reconhecimento a boas práticas de uso 
racional e conservação da água no Brasil

Prêmio ANA dá visibilidade a iniciativas de uso 
sustentável da água

Em sua terceira edição, concurso bienal já recebeu 842 inscrições de 
todo Brasil e ganhou patrocínio exclusivo da Caixa Econômica Federal

Promovido a cada dois anos, o Prêmio ANA reconhece 
o mérito de boas práticas que se destacam pela exce-
lência e contribuição para gestão e uso sustentável dos 
recursos hídricos, promovendo o combate à poluição e 
ao desperdício. Com diferentes temas em cada edição, o 
concurso dá visibilidade a trabalhos que apontam cami-
nhos para assegurar água de boa qualidade e em quanti-
dade suficiente para as futuras gerações.

Desde 2006, o Prêmio ANA já recebeu 842 inscrições 
de ações de todas as regiões do Brasil, comprovando a 
crescente preocupação de setores da sociedade brasi-
leira com o uso racional e sustentável da água.  

Desde a primeira edição do concurso, 16 iniciativas de 
diferentes áreas já foram premiadas e 57 finalistas fo-
ram homenageados. A cada edição, os vencedores re-
cebem o Troféu Prêmio ANA, obra do mestre vidreiro 
italiano Mario Seguso. 

Para a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, que 
esteve presente nas duas últimas edições, “o Prêmio ANA 
é uma demonstração efetiva de que  é possível inserir o 
meio ambiente como condicionante do desenvolvimento 
econômico e não como restrição”.  

Em sua primeira edição, em 2006, foram premiados 
projetos nas categorias temáticas de Gestão de Recur-
sos Hídricos, Uso Racional de Recursos Hídricos e Água 
para a Vida, para ações voltadas à sensibilização da so-
ciedade. Com o sucesso da premiação, a Agência pas-
sou a premiar novas categorias por área de atuação.

Em 2010, com o tema “Água: o Desafio do Desenvolvi-
mento Sustentável”, o Prêmio recebeu 286 inscrições 
divididas em sete categorias: Empresas, Ensino, Gover-
no, Imprensa, ONG, Organismos de Bacia e Pesquisa e 
Inovação Tecnológica.

A premiação homenageia iniciativas que estimulam o 
combate à poluição e ao desperdício e apontam cami-
nhos para assegurar água de boa qualidade e em quanti-
dade suficiente para o desenvolvimento e a qualidade de 
vida dos brasileiros das atuais e das futuras gerações. A 
Agência promove o concurso com o patrocínio exclusivo 
da Caixa Econômica Federal e a parceria da Associação 
Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas). 

Na opinião da presidente da Caixa, Maria Fernanda 
Coelho, a premiação está em sintonia com o ciclo de 
desenvolvimento sustentável que o Brasil tem vivido. 
“Esse prêmio contribui para que as bases desse novo 
ciclo se deem sob os princípios da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental”, afirma.

Para chegar aos vencedores, é formada uma comissão 
julgadora composta de membros externos à Agência 
com notório saber na área de recursos hídricos ou meio 
ambiente. Um representante da ANA e outro da Caixa 
fazem parte do grupo, mas sem direito a voto. Num 
primeiro momento, os julgadores escolhem os traba-
lhos semifinalistas, que passam por vistoria feita por 
especialistas da Agência. Em seguida, são escolhidos 
os finalistas e, entre eles, os vencedores. Os critérios 
de avaliação dos trabalhos levam em consideração os 
aspectos de: efetividade; potencial de difusão/replica-
ção; aderência social; originalidade; e impactos social, 
cultural e ambiental.

Entre as ações que já foram premiadas há, por exemplo, 
reportagens jornalísticas que chamam a atenção da 
sociedade para a necessidade de uso racional da água 
ou preservação de rios e mananciais, iniciativas para 
a formação de jovens como multiplicadores de boas 
práticas ambientais, projetos de redução do uso da água 
em processos industriais ou soluções para comunidades 
onde há escassez.

Boas práticas
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Parque Barigui (Curitiba): a cada mês, cidades de países em desenvolvimento recebem 5 milhões de novos residentes, afirma  ONU

Dia Mundial da Água: desafio é responder ao 
crescimento urbano

“Respondendo ao Desafio Urbano” é o tema escolhido pela ONU este ano. 
Hotsite da ANA divulga eventos que acontecem em todo Brasil

Desde 1992, quando foi criado pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o Dia Mundial da Água vem sendo 
celebrado mundialmente seguindo as recomendações 
do capítulo 18 da Agenda 21, definida pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento. De lá pra cá, muitos foram os temas abordados e, 
em 2011, o assunto em pauta é “Respondendo ao Desafio 
Urbano“. Os debates serão em torno do desafio da ges-
tão da água para as cidades, chamando a atenção sobre 
o impacto do crescimento urbano, da industrialização e 
das mudanças climáticas nos recursos hídricos. 

Para tratar do tema e ampliar o espaço de reflexões, a 
Agência Nacional de Águas desenvolve a quinta edição 
do hotsite Águas de Março, página eletrônica que surgiu 
em 2007 com o objetivo de informar, em um único 
espaço virtual, sobre os eventos e as ações nacionais em 
comemoração ao Dia Mundial da Água. 

Este ano o Águas de Março traz informações sobre o Atlas 
Regiões Metropolitanas: Abastecimento Urbano de Água, 
uma publicação da Agência que, a partir de um diagnóstico 
e um planejamento nas áreas de recursos hídricos e sanea-
mento no Brasil, identifica os principais problemas e propõe 
soluções técnicas, visando à garantia da oferta de água para 
o abastecimento das sedes urbanas de todo o País. 

Além de informações técnicas e dicas de uso racional 
da água, o hotsite traz um calendário dos eventos em 
comemoração ao Dia Mundial da Água no Brasil pro-
movidos pela ANA, por outros órgãos governamentais, 
por instituições que fazem parte do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e por 
organizações do terceiro setor.

Nas edições anteriores, a página eletrônica abrigou infor-
mações sobre os temas definidos pela ONU, como: Con-
vivendo com a Escassez de Água (2007); Saneamento 
(2008); Águas Compartilhadas: Oportunidades Compar-
tilhadas (2009); e Água Limpa para um Mundo Saudável 
(2010). No entanto, muitos outros temas já haviam sido 
definidos pela ONU e celebrados mundialmente antes 
da criação do Águas de Março, tais como: Água e Cultura 
(2006); Água para a Vida (2005); A Água e os Desastres 
(2004); Água para o Futuro (2003); Água para o Desenvol-
vimento (2002); Água para a Saúde (2001); Água para o 
Século XXI (2000), entre outros.

O hotsite da ANA ficará no ar durante todo o mês de 
março e os interessados em cadastrar eventos na página 
eletrônica poderão fazê-lo por meio do link “cadastro 
de eventos”, disponível no endereço www.ana.gov.br/
aguasdemarco/2011. 

Água e sociedade
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Como podemos cuidar da água? Primeiro, vamos acabar 
como desperdício com atitudes simples, como:

• fechar bem as torneiras e mantê-las fechadas, quando 
possível,  ao escovar os dentes e ao lavar louças e roupas;
• regular as descargas;
• manter os encanamentos sem vazamentos;
• trocar a mangueira pela vassoura para limpar a calçada;
• evitar banhos longos.

Além disso, é muito importante preservar as nascentes, 
os rios, os lagos e lagoas limpos e protegidos, evitando o 
assoreamento dos corpos d’água. 

Para tanto, também é necessário tomar medidas de 
conservação do solo, como o plantio de matas ciliares 
(aquelas que estão em volta dos rios). Não se esqueça: 
“o melhor amigo do rio é o verde”!

Não jogue lixo na água. A sujeira que jogamos no rio o 
mata. E rio de águas sujas não ajuda ninguém.

Tempo de degradação de alguns materiais

• Aço – mais de 100 anos;
• Alumínio – 200 a 500 anos;
• Chicletes – cinco anos;
• Embalagens longa vida – até 100 anos (alumínio);
• Embalagens PET – mais de 100 anos;
• Filtros de cigarros – cinco anos;
• Papel e papelão – cerca de seis meses;
• Plásticos (embalagens, equipamentos) – Até 450 anos;
• Pneus – indeterminado;
• Sacos e sacolas plásticas – mais de 100 anos;
• Vidros – indeterminado.

Escassez de água

A humanidade usa a água doce como se fosse um recurso 
infinito... Mas não é! O desperdício, a poluição, os des-
matamentos, os maus usos, tudo tem contribuído para 
que a disponibilidade de água venha diminuindo.

O planeta é formado por 75% de água (doce e salgada) e 
apenas 25% de terra (continentes e terras). Apesar de ser 
gostoso brincar na água salgada do mar, não podemos be-
bê-la, pois a água que é apropriada para consumo humano 
é a doce. A água doce disponível está distribuída assim:

Deu para notar que é muito pouca água doce se compa-
rada à quantidade de água salgada, não deu? Para se ter 
uma ideia melhor de como é essa proporção, imagine 
que uma garrafa de dois litros cheia represente toda a 
água salgada do mundo e um conta-gotas, a água doce.

Também é pouca água em relação ao número de habi-
tantes do planeta. O Brasil é um país privilegiado, pois 
possui 12% da água doce superficial do planeta, mas qua-
se 70% das águas brasileiras estão nos rios da Amazônia, 
região com baixa densidade populacional.
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Vamos cuidar da água!

Pequenas mudanças no comportamento de cada um podem representar 
uma grande economia do recurso para as atuais e futuras gerações             

Conscientização

Aquíferos: 97,87%

Chuvas: 1,17%

Lagos naturais: 0,89%

Reservatórios: 0,05%

Rios: 0,02%

O Brasil possui 12% da água doce superficial do mundo, mas sua distribuição é desigual no território nacional

Er
al

do
 P

er
es

 / 
Ba

nc
o 

de
 Im

ag
en

s A
N

A


