
Publicação Anual da Agência Nacional de Águas - Exercício 2011

BALANÇO das ÁGUASBALANÇO das ÁGUAS



Criada como desdobramento da Lei nº 9.443/97, conhecida como Lei das Águas, a Agência Nacional de Águas (ANA) possui caracte-
rísticas institucionais e operacionais um pouco diferentes das demais agências reguladoras.  A Lei atribuiu ao Poder Executivo Federal 
a tarefa de implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e a  Política Nacional de Recursos Hí-
dricos (PNRH). Além disso, criou uma autoridade responsável pela emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos em rios 
sob domínio da União, ou seja, aqueles que atravessam mais de um estado ou são fronteiriços com outros países. Para isso, a Lei nº 
9.984/2000 criou a ANA, que desde então adota ações direta ou indiretamente relacionadas a atividades reguladoras.

A PNRH estabeleceu cinco instrumentos de gestão: os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes 
segundo seus usos preponderantes; a outorga de direito de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o 
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (Snirh). À ANA cabe disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle 
e a avaliação desses instrumentos.  Dessa forma, seu espectro de regulação ultrapassa os limites das bacias hidrográficas com rios 
de domínio da União, pois alcança aspectos institucionais relacionados à regulação dos recursos hídricos no âmbito nacional. 

Embora individualmente não expressem sua forte natureza reguladora, todos os instrumentos são alicerce para o bom funcionamento 
do Singreh e representam a base para a boa regulação.  Os planos de recursos hídricos, cuja elaboração é patrocinada ou apoiada 
pela ANA, mostram como aplicar os demais instrumentos. Eles focalizam, por exemplo, as prioridades para a outorga e as diretrizes 
e critérios para a cobrança pelo uso da água. Antes, porém, é preciso ter um diagnóstico e direcionar o Plano para que seja 
consistente com  o presente e o futuro, considerando, por exemplo, como  e quando emitir as outorgas, implementar a cobrança, 
realizar fiscalizações e estabelecer normas de enquadramento. As informações são colhidas por meio do contínuo monitoramento 
qualitativo e quantitativo  dos recursos hídricos. Por isso, o Snirh é também uma ferramenta de regulação.

Para cumprir sua missão, a cada ano a ANA vem ampliando os investimentos na modernização da Rede Hidrometeorológica 
Nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas, e aperfeiçoando o Snirh, pelo qual é a responsável.  Novas 
atribuições foram incluídas recentemente, tais como: a fiscalização da segurança de barragens com outorgas emitidas pela Agência; 
a coordenação de um sistema nacional de informações sobre barragens e a regulação e fiscalização da prestação dos serviços 
públicos de irrigação e de adução de água bruta em corpos de água de domínio da União, sob regime de concessão.

Outras atividades de destaque da são as de estímulo à criação dos comitês de bacias hidrográficas. Compostos por representantes 
da sociedade civil, dos usuários da água e dos poderes públicos, os comitês desempenham um importante papel nas ações de 
regulação,  pois aprovam a aplicação adequada dos instrumentos de gestão na bacia. Essas entidades proporcionam que se cumpra, 
de forma descentralizada, a regulação eficiente. E a ANA, consciente do significado que tem a participação desses arranjos, não 
mede esforços para que esses colegiados, principalmente os relacionados às bacias de rios da União, estejam cada vez mais 
preparados para cumprir o papel que lhes destinou a Lei das Águas.

Ainda como órgão regulador, não podem ser esquecidas as competências da ANA para definir as condições de operação dos reser-
vatórios, públicos ou privados, para garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos e avaliar a sustentabilidade de obras hídricas 
com participação de recursos federais. 

Em suma, atuando de forma distinta de outras agências reguladoras em alguns aspectos, a ANA concilia competências 
de implementadora da PNRH e de reguladora, consciente da sinergia benéfica ao meio ambiente e à sociedade brasileira 
decorrente de sua missão institucional.
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Diretores da ANA e secretários estadu-
ais de recursos hídricos de todo o País 
vão traçar metas para o fortalecimen-
to das instituições que fazem parte do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (Singreh). Uma carta 
de compromissos assinada pelas partes 
em dezembro de 2011 estabelece me-
tas e compromissos a serem assumidos 
pela União e pelos estados no que diz 
respeito ao gerenciamento dos recur-
sos hídricos brasileiros. 

Entre os objetivos da carta de compro-
missos está iniciar uma agenda conjun-
ta de trabalho para identificar desafios 
futuros nos diferentes estados e regiões 
do País; fortalecer o modelo brasileiro 
de governança das águas; estabelecer 
metas para organização e consolidação 
de estruturas institucionais compatíveis 
com o grau de complexidade da gestão 
em cada estado; definir metas consen-
suais para o controle de qualidade e 
quantidade da água; e construir um am-
plo consenso em torno do Pacto Nacio-
nal para a Gestão das Águas.

Para propor esse pacto, em março de 
2011 a diretoria colegiada da ANA apre-
sentou o balanço do Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos a 
secretários estaduais e diretores de ór-
gãos gestores, em reunião com autorida-
des de recursos hídricos de 25 unidades 
da Federação em Brasília. 

O objetivo do encontro foi apresentar 
aos então recém-empossados secretá-
rios de recursos hídricos e aos gestores 
estaduais o diagnóstico da implemen-
tação do Singreh e propor o aprofunda-
mento da gestão integrada, descentra-
lizada e participativa do uso das águas, 
conforme prevê a Lei nº 9.433/97.

Outra iniciativa da ANA, também com 
o  objetivo de aprimorar a gestão dos 
Recursos Hídricos, é tornar conhecidos 
no  Brasil os instrumentos associados 
à Diretiva Quadro Europeia. Para isso, 
em 11 e 12 de maio, a Agência promo-
veu, em Brasília, o seminário Diretiva 
Quadro no Domínio das Águas  e o Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (Singreh).  

A iniciativa está inserida no âmbito dos 
Diálogos Setoriais Brasil – Comunidade 
Europeia, coordenados pelo Ministério 
do Planejamento, Orçameno e Gestão 
(MP), que pretende reunir especialistas 
brasileiros e europeus, representantes 
de instituições relacionadas à gestão de 
recursos hídricos, à gestão ambiental e 
ao saneamento, incluindo representan-
tes de comitês de bacias hidrográficas. 
A ideia é estudar a implementação e a 
operacionalização da Diretiva Quadro 
em Portugal e na Espanha e oferecer a 
visão brasileira das perspectivas de im-
plementação das metas a serem pactua-
das no País, para a troca de experiências.

Pacto Nacional para
Gestão das Águas
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Seminário contou com adesão dos estados
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Recomendações para o
novo Código Florestal

As mudanças propostas para o novo Có-
digo Florestal estiveram no centro do 
debate no Congresso e em vários setores 
da sociedade em 2011. Durante o ano, a 
Agência Nacional de Águas atuou em vá-
rias frentes para defender a manutenção 
da faixa mínima de 30 metros de vegeta-
ção à margem de rios e córregos. A ANA 
produziu uma nota técnica sobre o tema, 
colocada à disposição da sociedade, e 
distribuída aos parlamentares. Entre ou-
tros detalhes sobre proteção de rios, a 
nota defende que os rios pequenos são 
os que mais dependem de proteção, de-
vido a sua maior vulnerabilidade. 

Além disso, nos debates em que partici-
pou, a Agência chamou a atenção para o 
fato de o Brasil ter baixos índices de trata-
mento de esgoto (34,6% segundo o Rela-
tório de Conjuntura de Recursos Hídricos 
- Informe 2011), o que aumenta a necessi-
dade de o País  investir mais recursos para 
que os rios voltem à sua condição natural. 

A  proteção insuficiente das margens dos 
rios pode levar o País a precisar investir 
ainda mais na recuperação de seus rios no 
futuro, devido à deterioração da qualida-
de das águas.  

Além de prestar esclarecimentos técnicos 
sobre a relação entre proteção vegetal e 
qualidade das águas nos rios, a ANA tem 
contribuído com o debate ao lançar a pro-
posta de utilizar parte dos recursos decor-
rentes das relicitações e prorrogações das 
concessões das hidrelétricas, que come-
çam a vencer em 2015, para programas 
de pagamento por serviços ambientais.  
A  Agência sugere que sejam constituídos 
fundos regulares que ofereçam garantias 
de renda,  ao longo do tempo,  a proprie-
tários rurais localizados em áreas ambien-
talmente estratégicas ou vulneráveis, em 
bacias com usinas hidrelétricas. 

Para isso, a ANA tem sugerido o modelo 
do Programa Produtor de Água, formu-

lado pela Agência em 2001, o qual paga 
ao produtor rural cerca de R$ 150,00 
por hectare/ano para manter preser-
vada sua Área de Preservação Perma-
nente (APP) hídrica. O valor é definido 
como o custo de oportunidade caso a 
área estivesse desmatada e utilizada 
como pastagem.  Um hectare (10 mil  
m²) de APP hídrica equivale a 167m de 
margens de rio protegidas plenamente, 
com 30m de cada lado. 

Dessa forma, em números redondos, 
para cada R$ 1 aplicado por ano, seria 
protegido um metro de margem de rio. 
Um programa com recursos de R$ 100 
milhões por ano, por exemplo, permiti-
ria proteger permanentemente 100 mil 
quilômetros de margens de rios a um 
custo próximo de R$ 1 por metro linear.

Rio Ibicuí próximo a Manoel Viana (RS)

Zi
g 

Ko
ch

/B
an

co
 d

e 
im

ag
en

s 
AN

A

Balanço das Águas - 4



Balanço das Águas - 5

Em outubro de 2011, com a publicação 
da Resolução  nº 742/2011, a ANA divul-
gou a primeira regulamentação da Lei nº 
12.334/2010, que criou a Política Nacio-
nal de Segurança de Barragens. Foram 
estabelecidas a periodicidade, a qualifi-
cação da equipe responsável, o conteúdo 
mínimo e o nível de detalhamento das 
inspeções de segurança regulares das 
barragens fiscalizadas pela Agência. A 
ANA é responsável por outorgar e fisca-
lizar os barramentos para usos múltiplos 
em rios de domínio da União, exceto os 
destinadas à disposição de resíduos in-
dustriais ou rejeitos de mineração ou 
cujo uso predominante seja a geração 
hidrelétrica. A instituição tem 130 barra-
gens cadastradas.

As inspeções de segurança regulares de 
barragem deverão ser realizadas pelo pro-
prietário do empreendimento a cada seis 
meses, um ano ou dois anos, conforme a 
classificação realizada pela ANA em ter-
mos de categoria de risco e dano potencial, 
com base em critérios a serem estabeleci-
dos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH).

Enquanto o CNRH não definir critérios 
gerais de risco e dano potencial associa-
do, todas as barragens fiscalizadas pela 
Agência terão periodicidade mínima de 
realização de inspeção de segurança  
definida de acordo com o resultado da 
primeira inspeção: normal e atenção: 
anual; alerta e emergência: semestral, 

conforme recomendação do responsá-
vel técnico pela inspeção.

Quando uma barragem não apresenta 
anomalias que comprometem sua se-
gurança, é classificada como normal. As 
classificadas em situação de atenção são 
as que possuem deficiências que não che-
gam  a comprometer sua segurança no 
curto prazo, mas devem ser reparadas ou 
monitoradas. Em alerta estão as barragens 
que apresentam anomalias que oferecem 
risco à segurança e precisam de providên-
cias. São considerados em emergência os 
barramentos que sofreram rupturas e, por 
isso, necessitam de reparos e de medidas 
de prevenção e redução de prejuízos.  

Cada relatório de inspeção regular de se-
gurança de barragem deverá conter várias 
informações, como nome do responsável 
pelo barramento, identificação do respon-
sável técnico, avaliação das anomalias en-
contradas e o resultado final da inspeção. 

Para realizar a inspeção  regular de segu-
rança de barragem, a equipe de segurança 
ou o profissional responsável técnico deve-
rá ter registro no Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) 
e ter atribuições condizentes com projeto, 
construção, operação ou manutenção de 
barragens de terra ou de concreto.

Em maio, a ANA reuniu, em Fortaleza, re-
presentantes dos órgaõs fiscalizadores de 
segurança de barragens do Nordeste   para

tratar da regulamentação da fiscalização e 
para a troca de informações sobre critérios 
e procedimentos de fiscalização.  Seis esta-
dos nordestinos participaram do encontro 
(PI, CE, RN, PB, PE e AL), exceto BA, MA  e 
SE. A ação dá continuidade à reunião de 27 
de abril de 2011, em Brasília, entre a ANA e 
os órgãos fiscalizadores federais.

Os Planos de Segurança de Barragem são 
um dos instrumentos da Política Nacional 
de Segurança de Barragens e sua imple-
mentação pelo empreendedor é obrigató-
ria. Tais Planos deverão conter o Plano de 
Ação de Emergência e a Revisão Periódica 
de Segurança, segundo a proposta de Re-
solução feita pela ANA. Mais informações 
em http://www2.ana.gov.br/Paginas/ser-
vicos/cadastros/cnbarragens.aspx.

A consulta a gestores de recursos hídricos so-
bre mecanismos para aperfeiçoar compras e 
contratações de obras e serviços, com recur-
sos da cobrança pelo uso da água, feitas por 
entidades delegatárias que exercem funções 
de agência de bacia, foi tema da primeira 
consulta pública da ANA em 2011. Agora,  os 
atos da administração da Agência poderão 
ser subsidiados a partir da manifestação da 
sociedade, com base em temas previamente 
colocados em consulta pública. 

Para facilitar a tarefa, em abril de 2011 a Agência 
Nacional de Águas inaugurou o Portal da Audi-
ência Pública, uma ferramenta virtual que per-
mite a interação da sociedade com os gestores 

dos recursos hídricos. Além de servir de porta 
para manifestação sobre determinados temas 
em discussão, o portal da Audiência Pública da 
ANA oferece aos interessados a oportunidade 
de enviar seus pleitos, opiniões e sugestões so-
bre os assuntos que estiverem sendo tratados. 

Em 2011, o Portal colheu subsídios das en-
tidades delegatárias, dos usuários de recur-
sos hídricos ou interessadas. O resultado 
desta consulta, feita entre 12 de abril e 12 
de maio de 2011, foi a substituição da Reso-
lução nº 424, de 4 de agosto de 2004, pela 
Resolução nº 552, de 8 de agosto de 2011, 
a qual facilitou a aplicação dos recursos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Agências delegatárias são entidades gestoras 
dos recursos arrecadados com a cobrança 
pelo uso da água, instrumento estabeleci-
do pela Lei nº 9.433/97, conhecida como Lei 
das Águas. Os recursos são arrecadados pela 
ANA e repassados integralmente às agências 
de bacias, que aplicam o dinheiro nas ações 
previstas no Plano de Bacia e na manutenção 
e gestão dos comitês de bacia.

Em julho, o Portal da Audiência Pública também 
recebeu subsídios para regulamentação do Pla-
no de Segurança de Barragem e da Revisão Peri-
ódica de Segurança de Barragem, itens previstos 
na Política Nacional de Segurança de Barragens. 
Visite http://audienciapublica.ana.gov.br/.

Agência passa a fazer audiências públicas pela internet

ANA dá início à regulamentação 
da Lei de Segurança de Barragens

Barragem de Santa Maria (DF)
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Agência concede primeira
outorga para eclusa

Desde que foi instalada, em dezembro 
de 2000, a Agência Nacional de Águas 
ainda não havia emitido nenhuma ou-
torga de direito pelo uso da água a uma 
eclusa, mas, no ano passado, com  a 
publicação no Diário Oficial da União 
da  Resolução 558, de 15 de agosto de 
2011, a ANA emitiu outorga pelo direito 
de uso da água ao Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), para a operação das eclusas Tu-
curuí, situadas no rio Tocantins na divisa 
dos municípios de Tucuruí e Breu Branco 
a 250 quilômetros de Belém, no Pará.
 
Com a construção da barragem de Tu-
curuí, criou-se um desnível de 72 me-
tros na hidrovia do Tocantins. Para não 
interromper a passagem das embarca-
ções, foram construídas as duas eclu-
sas que são interligadas por um canal 
intermediário com 5,5 quilômetros de 
extensão e 140 metros de largura. 

As eclusas são as maiores do País. Cada 
câmara de transposição de desnível, uma 

no Reservatório de Tucuruí e a outra no 
rio Tocantins, possui 33 metros de largura 
e 210 metros de comprimento. As eclu-
sas têm capacidade para realizar até 32 
eclusagens por dia, 16 em cada sentido, 
na sua capacidade máxima de operação.

A obra permite a navegação entre o Cen-
tro-Oeste e o Norte, rota com potencial 
para o escoamento da produção, princi-
palmente de grãos e minérios. A Resolu-
ção nº 558 estabelece as características e 
condições de operação das eclusas.
 
Em 2011, a ANA regularizou 1.358 usu-
ários, um crescimento de 20% com 
relação a 2010. Em parte, o aumento 
no número de usuários regularizados 
ocorreu devido aos resultados obtidos 
com as campanhas de regularização re-
alizadas nas bacias do Verde Grande e 
do Paraíba do Sul, em 2011. 

Em dezembro de 2011 foram outorgados, 
em lote, 221 usuários em corpos de água 
de domínio da União na bacia do rio Pa-

raíba do Sul, em uma ação integrada que 
outorgou os usuários de forma conjunta 
a partir dos dados cadastrados no Cadas-
tro Nacional de Usuários de Recursos Hí-
dricos (CNARH).

O aumento no número de regulariza-
ções também é resultado da sinergia do 
sistema de gestão de recursos hídricos 
com outros sistemas do governo federal. 
Exemplo disso é o fato de os bancos fe-
derais exigirem que usuários de recursos 
hídricos estejam regularizados antes ter  
acesso a custeios agrícolas.  

Entre exemplos de outorgas concedidas 
em 2011, além de Tucuruí, estão 17 proje-
tos da Companhia de Desenvolvimentos 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf): Itiúba, Nilo Coelho, Curuçá, 
Maniçoba, Tourão, Mandacaru, Betume, 
Bebedouro, Cotinguiba-Pindoba, Jaíba, 
Boacica, Pirapora, Propriá, Marituba, Ja-
caré, Urituba, Gorotuba e Estreito.
Mais informações sobre outorgas podem 
ser obtidas em www.ana.gov.br/outorga

Lago de Tucuruí (PA)
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A bacia do Rio Doce foi a quarta, entre as  
interestaduais, a iniciar a cobrança pelo 
uso da água, um dos instrumentos de ges-
tão dos recursos hídricos, estabelecidos 
pela Lei nº 9.433/97. A partir de novem-
bro de 2011, os usuários da bacia, forma-
da por parte de Minas e Espírito Santo, 
que captam mais de 1 litro por segundo 
no trecho mineiro e mais de 1,5 litro no 
capixaba, passaram a pagar R$ 0,018 por 
metro cúbico (1000 litros) captados.

Quem utiliza volumes menores está dis-
pensado da cobrança. Também serão co-
brados R$ 0,10 por quilo de carga orgânica 
lançada no manancial. As transposições 
de água para outras bacias pagarão R$ 
0,022 por metro cúbico. O objetivo é esti-
mular o uso racional e gerar recursos para 
investimentos na recuperação e preserva-
ção dos mananciais da própria bacia.

A arrecadação prevista é de R$ 13,2 mi-
lhões para 2012. Os boletos  foram envia-
dos pela Agência Nacional de Águas (ANA) 
a partir de janeiro e incluíram os valores 
referentes a novembro e dezembro de 
2011. Os recursos recolhidos são repassa-
dos integralmente pela ANA ao Instituto 
Bioatlântica (IBio), escolhido pelo Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Doce como sua 
agência da bacia. 

A cobrança não é um imposto, mas um 
preço condominial fixado a partir de 
um pacto entre os usuários da bacia, o 
Poder Público e a sociedade civil, esta-
belecido no âmbito do comitê de bacia, 
fórum que reúne representantes destes 
segmentos da sociedade.

Sobre a Bacia
Com 86.700km² e 229 municípios, 203 
em Minas e 26 no Espírito Santo, a ba-
cia do Doce possui cerca de 3,3 milhões 
de habitantes. A cobertura dos siste-
mas de abastecimento de água alcança 
94% da população. São coletados 77% 
do esgoto produzido, mas apenas 11% 
são tratados. 

Aproximadamente 83% dos municípios 
lançam seus esgotos in natura nos corpos 
d’água, segundo informações do Plano de 
Recursos Hídrícos da Bacia, com base em 
dados do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS) de 2006. 

Nessa bacia está localizado o maior com-
plexo siderúrgico da América Latina e 
um importante polo de mineração. Vale 
do Rio Doce, Belgo Mineira, Acelor Mi-
tal, Usiminas, Acesita, Cenibra e Fibria 
são exemplos de indústrias instaladas na 
bacia, onde as atividades industrial e de 
mineração respondem por cerca de 80% 
da arrecadação com a cobrança. 

A economia local também está baseada 
em pecuária de leite e corte, suinocul-
tura, café, cana de açúcar, hortifruti-
granjeiros e cacau. O setor agropecuário 
também pagará pelo uso da água, sendo 
seu valor de cobrança 40 vezes menor 
do que o dos demais usos. Outro seg-
mento que será abrangido pela cobran-
ça é o de saneamento, já que várias cida-
des captam as águas do rio Doce, como 
Governador Valadares (MG), Ipatinga 
(MG), Linhares (ES) e Colatina (ES).
Desde 2001, a ANA desenvolve ações 

para implementar a cobrança pelo uso 
da água em rios de domínio da União – 
aqueles que cortam mais de um estado 
ou são compartilhados com outros pa-
íses. Além do Doce, a cobrança já está 
em funcionamento na bacia do rio Pa-
raíba do Sul (MG, RJ e SP) desde 2003; 
na dos rios Piracicaba, Capivari e Jun-
diaí (MG e SP) desde 2006; e na do São 
Francisco (AL, SE, PE, BA, MG, GO DF) 
desde 2010. Até o ano passado, foram 
arrecadados R$ 146 milhões, utilizados 
em diversas ações, como recuperação 
de matas ciliares, preservação de nas-
centes e construção de estações de tra-
tamento de esgotos.

Na bacia do rio Doce foi estabelecido  o 
critério da progressividade para os va-
lores cobrados, condicionada ao cum-
primento das metas pela Agência de 
Água, principalmente com relação ao 
desembolso dos recursos arrecadados. 
Caso o Intituto Biotlântica cumpra as 
metas, os valores da cobrança poderão 
subir para o patamar seguinte. 

A implementação da cobrança em rios 
de domínio dos estados é apoiada por 
órgãos estaduais gestores de recursos 
hídricos. São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas já estão adotando a cobrança. 
No caso do Doce, pela primeira vez, 
o processo de implementação da co-
brança ocorreu simultaneamente en-
tre o Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce (rio de domínio da União) e os 
comitês estaduais com área de atuação 
na bacia (comitês de rios afluentes de 
domínio dos Estados).

Bacia do rio Doce começa a cobrar
pelo uso da água

Bacia do rio Doce começa a cobrar
pelo uso da água

Em novembro  de 2011, a ANA lançou o pri-
meiro de uma série de cursos a distância 
sobre recursos hídricos. O curso “Comitê de 
bacia hidrográfica: o que é e o que faz?” rece-
beu 200 inscrições pela internet, pelo portal 
de Capacitação da ANA por meio do endereço 
www.trainning.com.br/eadana.asp.

O curso teve carga horária de dez horas, que 
puderam ser realizadas em até 15 dias, e 

forneceu informações sobre o que é um co-
mitê de bacia hidrográfica, suas principais 
atribuições e como é a composição básica 
destes colegiados, além de informações e 
dicas sobre os processos de criação e de 
instalação de um comitê.

Os alunos que concluíram o curso com 
aproveitamento mínimo de 70% receberam 
certificado digital validado pela Agência Na-

cional de Águas. Há previsão de cursos so-
bre outorga de direito de uso de recursos 
hídricos; plano de recursos hídricos e en-
quadramento; sistema Hidroweb; sistemas 
prediais; gestão de recursos hídricos nos 
municípios e práticas e procedimentos em 
comitês de bacias hidrográficas. 

O cronograma será divulgado oportunamente 
no Portal de Capacitação da ANA.

Capacitação em gestão agora pode ser a distância



Mais recursos para o Sistema

Em 2011, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) garantiu cerca de R$ 160 milhões 
adicionais para a gestão dos recursos 
hídricos, resultado da liberação do di-
nheiro da cobrança pelo uso de água 
pelo setor elétrico que, pela primeira 
vez, não entraram na reserva de contin-
gência do governo federal. 

Como parte da política de estabilização 
econômica, por meio de um controle 
rigoroso do orçamento público para 
compatibilizar receitas e despesas, o 
governo federal vem editando normati-
vos que dispõem sobre a programação 
orçamentária e financeira que estabe-
lecem cronogramas mensais de desem-
bolso dos recursos.  

Até 2010, a ANA enfrentou o desafio 
de conviver com significativas reduções 
de limites orçamentários e financeiros, 
pois parte de seus recursos vinha sendo 
contingenciada. Para se ter uma ideia 
do impacto dessa medida na gestão dos 
recursos hídricos, dos R$ 136,9 milhões 
relativos às despesas discricionárias, 
previsto na Lei de Orçamentária Anu-
al - LOA/2010, por exemplo, último ano 
que a ANA sofreu contingenciamento, a 
Agência foi autorizada a empenhar ape-
nas R$ 72,2 milhões. 

Mas em março de 2011, o Diário Oficial 
da União do dia 1º trouxe o Decreto 
nº 7.445, que estabeleceu o crono-
grama de desembolso do Poder Exe-
cutivo para daquele ano, garantindo à 
ANA aproximadamente R$ 160 milhões 
oriundos das receitas da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos do setor elé-
trico, que deixarão de entrar no cálculo 
do contingenciamento.

No decorrer do exercício financeiro de 
2010, a questão relacionada à Compen-
sação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos para Fins de Geração 
de Energia Elétrica foi exaustivamente 
discutida com a equipe econômica do 
governo. O objetivo era aumentar a 
sustentabilidade financeira do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos (Singreh), para enfrentar 
os atuais e os futuros desafios que vão 
surgir com o crescimento da economia 
brasileira e o consequente aumento da 

demanda pelo uso da água.

Essas discussões resultaram na publica-
ção do Decreto nº 7.402, de 22 de dezem-
bro de 2010, que trouxe a expectativa do 
não contingenciamento dos valores rela-
cionados à Fonte de Recursos 134 (Com-
pensações Financeiras pela Utilização de 
Recursos Hídricos), que contava com R$ 
175,3 milhões no Projeto de Lei Orça-
mentária Anual para 2011  – PLOA/2011 
e R$ 189 milhões para 2012 já na nova 
Fonte 183  (Pagamento pelo Uso de Re-
cursos Hídricos), não contingenciável.

A diferença no orçamento anual da 
ANA vai permitir o incremento de ações 
como: o fortalecimento do Singreh; a 
implementação dos instrumentos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, 
o que beneficia também a gestão nos 
estados;  prevenção de eventos críticos, 
como secas e cheias; a retomada do 
Programa Despoluição de Bacias Hidro-
gráficas (Prodes); o avanço do Programa 
Produtor de Água, uma modalidade de 
pagamento por serviços ambientais; a 
modernização da Rede Hidrometeoroló-
gica Nacional, entre outros.
 
Para implementar a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH), coorde-
nar o Singreh e apoiar estados e comi-

tês e bacias hidrográficas,  a ANA conta, 
principalmente,  com recursos das fon-
tes 183 (Pagamento pelo Uso de Recur-
sos Hídricos), da fonte 100 (recursos do 
Tesouro Nacional) e da fonte  116 (Re-
cursos de Ourorga de Direitos de Uso 
de Recursos Hídricos),  que se refere à 
cobrança pelo uso da água nas bacias 
hidrográficas, dinheiro que a ANA arre-
cada e transfere diretamente  para as 
agências delegatárias das funções de 
agências de águas (contratos de ges-
tão), por meio de destaques orçamen-
tários ou de parcerias com estados, 
municípios e órgãos gestores de recur-
sos hídricos.

E por falar em mais recursos para o sis-
tema, em 2011 o Senado aprovou a con-
tratação de empréstimo junto ao Banco 
Mundial de até US$ 107, 3 milhões que 
serão utilizados no financiamento do 
Programa de Desenvolvimento do Se-
tor Água (Interáguas), que conta com a 
participação do Ministério do Meio Am-
biente,  por meio ANA e da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urba-
no (SRHU); do Ministério da Integração 
Nacional, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura Hídrica (SIH); da Secre-
taria Nacional de Defesa Civil (Sedec) e 
do Ministério das Cidades, por meio da 
Secretaria Nacional de Saneamento Am-
biental (SNSA). 

O Interáguas sucede o Programa Nacio-
nal de Desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos (Proágua Nacional) e procu-
ra estimular a gestão multisetorial da 
água e melhorar a articulação, a coor-
denação e o planejamento de ações 
do setor, principalmente nas regiões 
menos desenvolvidas do País. O valor 
total do Programa será de US$ 130,1 
milhões, a serem investidos em cinco 
anos a partir de 2012. 

Mais informações sobre o Interáguas em: 
www.ana.gov.br/interaguas      
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Reduzir os níveis de poluição por esgotos 
domésticos nas bacias brasileiras, por 
meio de investimentos no efetivo trata-
mento de esgotos. Este é um dos objeti-
vos do Programa Despoluição de Bacias 
Hidrográficas (Prodes), desenvolvido 
pela ANA desde 2001.  Em setembro de 
2011, saiu a lista com a classificação fi-
nal dos empreendimentos selecionados 
no ano passado. 

Os dez primeiros projetos de constru-
ção ou ampliação de estações de tra-
tamento de esgotos (ETE) receberão 
os R$ 40,2 milhões do orçamento do 
Prodes 2011. Os  recursos serão utiliza-
dos para a contratação de dez estações 
de tratamento de esgotos, que contem-
plam nove cidades paulistas: Alumínio, 
Araçariguama, Boituva, Bragança Paulis-
ta, Conchas, Jarinu, Pedreira, Piracicaba e 
São Roque.  Entre as demais 12 propos-
tas classificadas, há também empreendi-
mentos mineiros, paranaenses e paulis-
tas. A seleção foi aberta a todo o País.  

O Prodes paga ao prestador do serviço 
de saneamento desde 30% do valor da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
quando ela atende a uma população aci-
ma de 200 mil pessoas, até 100%, caso 
o empreendimento beneficie até 20 mil 
cidadãos. Para projetos selecionados que 
atendem entre 200 mil e 20 mil pessoas, 
o percentual de recursos do Programa 
cresce proporcionalmente. 

Uma característica inovadora do Prodes 
é o fato de o Programa não financiar 
obras ou equipamentos, mas pagar pe-
los resultados alcançados, ou seja, pelo 
esgoto efetivamente tratado, certifica-
do pela ANA a cada trimestre. Não por 
acaso, a iniciativa da Agência também é 
conhecida como “programa de compra 
de esgoto tratado”.

Entre 2001 e 2010, o Prodes contratou 
42 ETEs, envolvendo um valor total de 
R$ 152,2 milhões. Os investimentos para 
implantação por parte dos prestadores 

de serviços de saneamento contratados 
somam R$ 467 milhões de contrapartida.

Após o lançamento do edital e a inscrição 
dos empreendimentos, as propostas são 
analisadas pela ANA. Depois da fase de 
habilitação e seleção, o próximo passo 
é contratar os projetos. Em seguida, os 
recursos são aplicados em um fundo de 
investimento na Caixa Econômica Fede-
ral. O dinheiro é liberado apenas quando 
as ETEs estão operando plenamente e o 
programa atingindo as metas definidas 
em contrato, o que é auferido pelas certi-
ficações trimestrais realizadas pela ANA. 

Para mais informações, acesse o site: 
www.ana.gov.br/prodes/.

ANA divulga resultado final da
seleção do Prodes 2011

Tratamento de água Sanepar - Curitiba (PR)
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O Conservador das Águas, um dos proje-
tos do Programa Produtor de Água ANA, 
foi o vencedor do Prêmio Melhores Práti-
cas em Gestão Local da Caixa Econômica 
Federal. A cerimônia de premiação acon-
teceu no Teatro Cultural da Caixa, no dia 
12 de dezembro de 2011, em Brasília.  O 
Conservador das Águas, do município de 
Extrema (MG), beneficia uma população 
de 14 milhões de habitantes. O programa 
concorreu com outros 27 projetos e foi o 
vencedor na categoria “Gestão Ambien-
tal e Saneamento”.  

A parceria da ANA com o The Nature Con-
servancy (TNC), o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF), a Prefeitura Municipal de 
Extrema (MG) e com o governo do Estado 
de Minas Gerais para o projeto Conserva-
dor das Águas foi estabelecida em 2006 
e remunera cerca de 150 produtores ru-
rais que adotam práticas sustentáveis de 
manejo de solo e água, de acordo com os 
objetivos do programa*.

O Conservador de Águas foi o primeiro 
projeto do Programa Produtor de Água, 
idealizado pela ANA, que visa a incentivar 
a compensação financeira aos produto-
res rurais que, comprovadamente, con-
tribuam para a proteção e recuperação 
de mananciais, gerando benefícios para a 
bacia hidrográfica e para sua população. 
Os objetivos do Produtor de Água são re-
dução da erosão, melhoria da qualidade 
da água e aumento das vazões dos rios.

O modelo de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) vem logrando êxito. A 
Agência Nacional de Águas contabiliza a 
implantação do Programa Produtor de 
Água em oito Estados brasileiros (Mato 
Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santo, Tocantins e Paraná) e recente-
mente no Distrito Federal, na bacia do 
ribeirão Pipiripau.

Desde sua criação, o Produtor de Água 
vem estimulando a adoção de práticas 
que visem à proteção hídrica no País. A 
contrapartida é a remuneração ao pro-
dutor rural que comprove os benefícios 
em sua propriedade. Para que o Pro-
grama exista, é necessário que haja um 
arranjo local entre a ANA, o Governo do 
Estado, a Prefeitura Municipal e o comi-

tê de bacia hidrográfica local, além da 
adesão dos produtores rurais da região. 
A educação e a conscientização am-
biental sobre a importância do projeto 
são fundamentais para o engajamento 
da sociedade na busca de parceiros em 
potencial e de soluções para o manejo 
sustentável de água e solo.
 
Em 2011, A ANA lançou edital para a se-
leção de novos projetos. A primeira fase 
da chamada pública selecionou projetos 
de bacias hidrográficas onde já existiam 
pagamentos por serviços ambientais. Fo-
ram selecionados: o projeto de Conserva-
ção de água e solo na bacia hidrográfica 
do riozinho do Rôla, sub-bacia do rio Acre 
- Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC) 
- Bacia hidrográfica do rio Acre;  o Proje-
to de revitalização do ribeirão Indaiá no 
contexto do programa Oasis - Prefeitura 
Municipal de Apucarana (PR) - Bacia hi-
drográfica do Indaiá e o projeto Atitude 
Verde: Formando políticas públicas para 
a conservação e preservação das águas 
nas terras altas da Mantiqueira - Prefei-
tura Municipal de Itamonte (MG) - Bacia 
Hidrográfica do Rio Grande.

Na segunda fase da chamada, foram se-
lecionados projetos de bacias hidrográ-
ficas consideradas prioritárias. Os sele-
cionados foram: o projeto Nascentes do 
Rio Doce - SAAE – Viçosa (MG) - Bacia 
hidrográfica do rio Doce;  o projeto Re-
cuperação ambiental para conservação 
dos recursos hídricos na sub-bacia do rio 
Misericórdia, Ibiá (MG) - Prefeitura Mu-
nicipal de Ibiá (MG) - Bacia hidrográfica 
do rio Paranaíba e  o projeto de manejo 
integrado para revitalização de microba-
cias do rio Indaiá no município de Cedro 

do Abaeté (MG) - Prefeitura Municipal de 
Cedro do Abaeté (MG) - Bacia hidrográfi-
ca do rio São Francisco.

O chamamento foi uma convocação para 
apresentação de projetos de conservação 
de solos e revitalização de bacias hidro-
gráficas. As melhores propostas selecio-
nadas assinarão convênios com a ANA no 
valor de até R$ 500.000,00 por projeto.
A seleção foi voltada para órgãos e enti-
dades da administração direta e indireta 
de Estados e Municípios e foi dividida em 
duas chamadas: i) projetos que contem-
plassem ações de conservação de água 
e solo no âmbito de projetos com paga-
mento por serviços ambientais (PSA); e 
ii) projetos que contemplassem ações de 
conservação de água e solo nas bacias 
rios Doce, Paraíba do Sul, Paranaíba, Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), Piranhas 
– Açu e São Francisco.

Para conhecer mais sobre o Programa 
Produtor de Água, acesse o endereço 
eletrônico: www.ana.gov.br/produagua/.

*São objetivos do projeto Conserva-
dor das Águas: aumentar a cobertura 
vegetal nas sub-bacias hidrográficas 
e implantar micro corredores ecoló-
gicos; reduzir os níveis de poluição di-
fusa rural, decorrentes dos processos 
de sedimentação e eutrofização e de 
falta de saneamento ambiental; difun-
dir o conceito de manejo integrado de 
vegetação, solo e da água na bacia hi-
drográfica do rio Jaguari; e garantir a 
sustentabilidade socioeconômica e am-
biental dos manejos e práticas implan-
tadas, por meio de serviços ambientais 
aos proprietários rurais.

Produtor de Água ganha Prêmio de
Melhores Práticas em Gestão Local
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Readequação de estradas vicinais é uma das ações do Programa
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Plataforma de Coleta de Dados (PCD)
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Em 2011, foram implantadas as duas 
primeiras Salas de Situação para moni-
toramento dos níveis dos rios Mundaú e 
Paraíba, em Alagoas e Pernambuco. Além 
dessas bacias, Plataformas de Coletas de 
Dados (PCD) – que monitoram principal-
mente a situação dos rios e açudes da re-
gião em tempo real – também foram es-
trategicamente posicionadas nas bacias 
hidrográficas dos rios Capibaribe e Una, 
em Pernambuco. Isso permitiu a trans-
missão, de hora em hora, de informações 
de precipitação e nível dos rios via GPRS 
(telefonia móvel) e GOES (satélite institu-
cional) para as Salas de Situação dos es-
tados e da existente na Agência Nacional 
de Águas (ANA), em Brasília.

A ação é uma parceria da ANA com os 
órgãos gestores de recursos hídricos e 
da Defesa Civil dos dois estados, cujo 
objetivo é evitar tragédias causadas por 
enchentes, como as que aconteceram na 
região em julho de 2010.

Os sistemas de alerta foram os primeiros 
a serem adotados no Nordeste e pionei-
ros na interligação dos estados ao siste-
ma da ANA, com fornecimento de dados 
em tempo real do nível dos rios e da pre-
visão meteorológica da região.

As Salas de Situação vão funcionar nas 
sedes da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos de Alago-
as (Semarh) e da Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), com técnicos 
locais e integrantes da Defesa Civil dos 
estados, capacitados para monitorar 
os dados das bacias compartilhadas do 

Mundaú e do Paraíba 24 horas por dia. 
Além disso, eles vão emitir o alerta à De-
fesa Civil local de forma a minimizar os  
impactos de uma possível enchente.

O Sistema de Previsão e Alerta Hidro-
meteorológico, como é chamado, possui 
equipamentos de alta resolução que vão 
possibilitar o acompanhamento das con-
dições atmosféricas em tempo real, com 
destaque para a antecipação dos riscos 
de chuvas de alta intensidade.

Um dos destaques do novo sistema é o 
programa de simulação de enchentes, 
elaborado pela Apac, que, a partir de 
informações topográficas das cidades e 
volume de chuvas previsto, pode indicar 
áreas vulneráveis e permitir a retirada da 
população, em caso de necessidade.

A ANA adquiriu diversos equipamentos 
necessários à implantação das Salas de Si-
tuação de Alagoas e Pernambuco. Cerca de 
R$ 2 milhões foram investidos em equipa-
mentos mediante crédito extraordinário 
descentralizado pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão devido às cir-
cunstâncias emergenciais observadas nos 
dois estados em decorrência das chuvas 
que assolaram as regiões em julho de 2010.

A instalação das PCD em Pernambuco e 
Alagoas contou com a participação de pro-
fissionais da Agência Nacional de Águas e 
dos órgãos gestores de recursos hídricos 
dos dois estados e com o apoio do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), que disponibi-
lizou profissionais qualificados nas ações de 
campo e organizou a logística das visitas.

Ainda em 2011, foram adquiridos novos 
equipamentos para apoiar a implanta-
ção de mais dez Salas de Situação em 
estados brasileiros, ao longo de 2012, 
para integrar as áreas de hidrologia, me-
teorologia, radar, defesa civil e sensoria-
mento remoto, com articulação direta 
entre as áreas federal e estadual.

O objetivo é cobrir todo o território 
brasileiro com Salas de Situação esta-
duais, contando, também, com o apoio 
do Centro Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Naturais (Cema-
den), vinculado ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI), e da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, do 
Ministério da Integração Nacional.

Alagoas e Pernambuco recebem
sistema de alerta com rede da ANA

O governador de Alagoas, Teotônio Vilela, 
discutiu com a Diretoria da ANA apoio para 
a implementação, em seu estado, do pro-
grama Água para Todos, que integra o Pla-
no Brasil sem Miséria, do governo federal. 
Em reunião na sede da Agência, em agosto, 
a ANA concordou em oferecer apoio técni-
co para planejar ações como construção de 
cisternas para atender a população rural 
dispersa e para garantir água para as escolas.

A Agência também prestará apoio técnico 
ao estado de Alagoas para desenvolver sis-
temas simplificados em trechos do Canal do 
Sertão, obra em construção que vai da cida-
de de Arapiraca ao rio São Francisco, para a 
qual a ANA concedeu outorga de direito de 
uso da água para o primeiro trecho. Esses 
sistemas simplificados vão facilitar o acesso 
a água às populações que vivem até 15 qui-
lômetros de distância do Canal. 

Outro assunto discutido na reunião foi a pos-
sibilidade de desenvolver ações complemen-
tares para o Complexo Estuarino Lagunar 
Mundaú-Manguaba, para o qual a Agência 
Nacional de Águas desenvolveu um plano 
de ação integrada para a melhoria da água. 
As ações complementares visam a dar apoio 
para a realização de serviços de batimetria 
com o objetivo de verificar as condições de 
assoreamento daquela Lagoa.

ANA discute apoio técnico ao “Água para Todos” em Alagoas
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Lago Igapó - Londrina (PR)
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Brasil tem diagnóstico inédito sobre
oferta de água em áreas urbanas

Lançado pela ANA em 22 de março de 
2011, Dia Mundial da Água, o Atlas Brasil 
- Abastecimento Urbano de Água revela 
que 3.059, ou 55% dos 5.565 municípios 
brasileiros, poderão sofrer com défi-
cit no abastecimento de água até 2105 
se não forem realizados investimentos 
prioritários em sistemas de produção de 
água ou em novos manciais.

Para isso, serão necessários recursos que 
somam R$ 22 bilhões. Do total de sedes 
urbanas que precisam de melhorias, 
84% necessitam de investimentos para 
adequação de seus sistemas produtores 
e 16% precisam de novos mananciais. 
Esses municípios respondem por 73% da 
demanda por água no País.

O levantamento, inédito em todo o Bra-
sil, coordenado pela Agência Nacional de 
Águas, reúne informações detalhadas so-
bre a situação dos 5.565 municípios brasi-
leiros com relação às demandas urbanas, 
à disponibilidade hídrica dos mananciais, 
à capacidade dos sistemas de produção 
de água e dos serviços de coleta e trata-
mento de esgotos.

As obras nos mananciais e nos sistemas 
de produção são fundamentais para 
evitar um déficit no fornecimento de 
água nas localidades indicadas pelo es-
tudo, que em 2025 vão concentrar 139 
milhões de habitantes, ou seja, 72% da 
população brasileira. Concluídas até 
2015, as obras podem garantir o abas-
tecimento até 2025.

O Atlas Brasil consolida o planejamen-
to da oferta de água em todo o País a 
partir do diagnóstico dos mananciais e 
da infraestrutura hídrica existente (sis-
temas de captação de água, estações 
elevatórias, adutoras e estações de tra-
tamento) e da identificação das melho-
res alternativas técnicas. O estudo é o 
resultado do trabalho feito em articu-
lação com órgãos do governo federal, 
estaduais e municipais.

O Norte e o Nordeste possuem, rela-
tivamente, as maiores necessidades 
de investimentos em sistemas produ-
tores de água (mais de 59% das sedes 
urbanas). Cada um dos 5.565 municí-
pios brasileiros foi avaliado, o que fez 
do Atlas uma ferramenta indispensável 
para o processo de tomada de decisões 
e para a racionalização de investimen-
tos em todo o País. 

Juntos, Nordeste e Sudeste demandam 
74% do total dos investimentos necessá-
rios, que equivalem a R$ 16,5 bilhões que 
seriam destinados a 2.076 municípios. 
Essas duas regiões requerem grande vo-
lume de investimentos devido ao maior 
número de aglomerados urbanos e por 
causa do Semiárido, que demanda gran-
des esforços para a garantia hídrica do 
abastecimento de água. 

Do total dos recursos, 51% correspon-
dem à adoção de novos mananciais 
(R$ 11,3 bilhões para 703 municípios), 
incluindo a conexão de atuais sistemas 

isolados a sistemas integrados, enquan-
to 49% restantes (R$ 10,9 bilhões) desti-
nam-se à ampliação de sistemas de pro-
dução de água existentes (isolados ou 
integrados) para 2.356 sedes urbanas.

A universalização dos serviços de sane-
amento é a meta básica de longo prazo 
a ser alcançada pelo País. Po isso, como 
contribuição, o Atlas propõe a implan-
tação de redes coletoras e Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETE) em muni-
cípios onde o lançamento de efluentes 
(esgotos sanitários) têm potencial para 
poluir mananciais de captação. Para 
isso, seriam necessários investimento 
adicionais de R$ 47,8 bilhões, sendo R$ 
40,8 bilhões em sistemas de coleta e R$ 
7 bilhões em tratamento de esgotos.

Os investimentos necessários no longo 
prazo somariam R$ 70 bilhões, conside-
rados os gastos de R$ 22, 2 bilhões para 
evitar o déficit de abastecimento até 
2015, e os R$ 47,8 bilhões necessários 
para garantir a manutenção a qualidade 
dos mananciais no futuro.
 
Os problemas associados à poluição 
dos recursos hídricos são mais eviden-
tes nos grandes aglomerados urbanos 
devido à pressão das ocupações sobre 
os mananciais de abastecimento pú-
blico. Os lançamentos de esgotos sem 
tratamento dos municípios localizados 
a montante (rio acima) influenciam di-
retamente na qualidade das águas das 
captações rio abaixo.
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Atlas vai contribuir para o Plano
Nacional de Saneamento Básico
A Agência Nacional de Águas colocou os 
resultados do Atlas Brasil - Abastecimen-
to Urbano de Água, diagnóstico sobre a 
produção de água e mananciais em to-
dos os municípios brasileiros, à disposi-
ção do Ministério das Cidades para que 
o estudo subsidie o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab). 

O Plansab será um instrumento fundamen-
tal à retomada da capacidade orientadora 
do Estado na condução da política pública 
de saneamento básico e na definição das 
metas e estratégias para o setor nos próxi-
mos vinte anos, com vistas à universaliza-
ção do acesso aos serviços de saneamento. 

O Ministério das Cidades prevê que se-
rão necessários R$ 420 bilhões nos pró-
ximos vinte anos para que seja possível 
universalizar os serviços de saneamen-
to básico em todo o País, que incluem 
abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgotos, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem de águas fluviais. 

De acordo com informações do Minis-
tério das Cidades, na primeira etapa 
do Programa de Aceleração ao Cres-
cimento (PAC I) foram investidos R$ 
40 bilhões no setor. Já o PAC II prevê 
investimentos adicionais da ordem de 
R$ 45 bilhões, sem contar com a con-
tribuição dos municípios.

Com um horizonte de tempo maior e 
o desafio da universabilização dos ser-
viços de saneamento, o Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico agora con-
ta com o Atlas Brasil - Abastecimento 
Urbano de Água, um instrumento de 
planejamento para produção de água e 
uso de mananciais em todo o País.

Tratamento de água - SANEPAR - Curitiba (PR)
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Números do Atlas

Entre os 5.565 municípios brasileiros:

55% poderão ter déficit no abastecimento

84% necessitam de investimentos para 
adequação de seus sistemas produtores

16% precisam de novos mananciais

Investimentos em saneamento

Dos R$ 47,8 bilhões necessários para 
a universalização do saneamento até 
2025, são necessários R$ 7 bilhões 
para tratamento de esgotos e R$ 40,8 
bilhões em sistemas de coleta.

Dos R$ 22,2 bilhões necessários 
para garantir o abastecimento até 
2025, cada região requer os seguin-
tes percentuais de investimentos:



Qualidade da água bruta
é boa em 71% dos pontos 
de monitoramento

Qualidade da água bruta
é boa em 71% dos pontos 
de monitoramento

O Informe 2011 do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos revelou 
estabilidade no quadro geral do País. Considerando valores médios do Índice de 
Qualidade da Água (IQA), com dados de 2009, 4% das águas são ótimas e 16% 
são regulares. Os corpos d’água classifcados como ruins (7%) ou péssimos (2%) 
encontram-se principalmente próximos às regiões metropolitanas de São Paulo, 
Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. 

Rio Araguaia (GO)
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Em algumas bacias foi possível associar 
melhorias na qualidade das águas a 
investimentos realizados em tratamento 
de esgotos na última década, como, 
por exemplo, nas bacias do rio das 
Velhas, Paraíba  do Sul, Grande e 
Tietê (Reservatório Billings – Braço do 
Taquacetuba). O Relatório divulgado em 
2011, que conta com dados consolidados 
até 2010, apresenta várias informações 
sobre avaliação e gestão dos recursos 
hídricos no Brasil.

Com relação ao planejamento 
dos recursos hídricos em bacias 
interestaduais, em 2010 foi concluído e 
aprovado o Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia do Rio Doce. Os planos da Bacia 
Amazônica – Afluentes da Margem 
Direita e Verde Grande, finalizados em 
2010, fotam  aprovados em 2011 pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) e pelo Comitê da Bacia do Verde 
Grande, respectivamente. Com isso, 
51% do território brasileiro passaram a 
contar com planos de recursos hídricos.  

Com a conclusão de seus planos estadu-
ais de recursos hídricos, Piauí e Minas 
Gerais fizeram com que 12 das 27 unida-
des da Federação tivessem o instrumen-
to. Estes planos diretores visam a funda-
mentar e a orientar a implementação do 
gerenciamento e da Política Nacional de 
Recursos Hídricos.

Responsável por 69% do consumo de água 
no Brasil, a irrigação atingia no final da úl-
tima década 4,5 milhões de hectares irri-
gados dos 29,6 milhões irrigáveis. O Con-
juntura 2011 também mostrou que entre 
2009 e 2010 houve aumento de 2.093 
MW na capacidade hidrelétrica instalada 
que alcançou, ao final de 2010, 80.703 
MW, o que representa 71% da matriz elé-
trica nacional.

Secas e Cheias - Com relação aos eventos 
críticos, o Informe aponta que, em 2010, 
563 municípios, ou 10% das sedes mu-
nicipais brasilerias, decretaram situação 
de emergência ou estado de calamidade 
pública devido à ocorrência de cheias (en-
chentes, inundações, enxurradas e alaga-
mentos) causadas por chuvas acima da 
média histórica. São Paulo, Rio de Janeiro, 
Alagoas, Pernambuco, Bahia e os estados 
da região Sul foram os mais atingidos. Já o 
Semiárido e a região Amazônica concentra-
ram a maior parte dos 521 municípios, ou 
cerca de 9% das cidades brasileiras,  tive-
ram que decretar situação de emergência 

ou estado de calamidade pública em de-
corrência deestiagem (evento mais dura-
douro) ou seca. 

Avanços na Gestão - No que diz respeito 
aos comitês de bacias, em 2007 havia 150 
no País. Em 2010, o número chegou a 173 
desses colegiados,   sendo 164 estaduais 
e nove interestaduais. Já a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos entrou em 
funcionamento na bacia do rio São Francisco, 
integrando com as bacias do Paraíba do Sul 
e dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), 
o conjunto de bacias interestaduais com 
cobrança implementada.

Também houve avanços com relaçao às 
agências de água, ou agências de bacia. A 
Associação Executiva de Apoio à Gestão de 
Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe 
Vivo) foi adotada como agência do Comitê 
de Bacia Hidrográgica do Rio Jequitaí e Pacui. 
Com isso, a AGB Peixo Vivo passou a atuar 
como agência de água de cinco comitês 
mineiros afluentes da Bacia do são Francisco, 
além do do próprio comitê interestadual doa 
Bacia do São Francisco, pois a ANA, em julho 
de 2010, assinou contato de gestão com a 
AGB Peixe Vivo para repasse dos recursos 
arrecadados  com a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na bacia.   

Sobre a outorga de direito de uso de re-
cursos hídricos, o Informe mostrou que 
entre 2009 e 2010 houve um aumento 
de 8% na vazão total outorgada no País, 
que chegou a 5.825m³/s, ou 173.828 ou-
torgas emitidas, em virtude do avanço da 
implementação do instrumento pelos es-
tados, do aumento da demanda por água 
e também devido ao aumento da base de 
dados considerada neste Informe 2011, 
quando comparada com a base de dados 
dos relatórios passados.

O relatório mostrou que o abastecimento 
público é o setor com maior vazão outor-
gada, representando aproximadamente 
42% do total do período, enquanto irriga-
ção representou cerca de 34%.  Os usos 
classificados co mo industrial e outros 
representaram 10% e 15% da vazão ou-
torgada, respectivamente. 

A análise do Informe 2011 do 
Relatório de Conjuntuta dos Recursos 
Hídricos permitiu indentificar 
também que houve tendência do 
fortalecimento das políticas estaduais 
e nacional de recursos hídricos em 
bacias hidrográficas onde há maior 
comprometimento quali-quantitativo.

Com dados consolidados até dezembro 
de 2010, o estudo da ANA, que atende a 
uma demanda do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, é uma ferramenta de 
acompanhamento sistemático e anual da 
condição dos recursos hídricos e de sua 
gestão em escala nacional, por regiões 
hidrográficas, em temas fundamentais 
para o setor de recursos hídricos, como: 
volume de chuvas; ocorrência de eventos 
hidrológicos críticos (secas e cheias); dis-
ponibilidade hídrica nas diferentes regi-
ões do Brasil; os usos múltiplos da água 
(irrigação, saneamento e hidroeletricida-
de, por exemplo); qualidade das águas; a 
evolução dos comitês de bacias; o plane-
jamento, a regulação e a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos.

O trabalho tem registrado melhorias na 
qualidade da água na última década em 
algumas bacias brasileiras que recebe-
ram investimentos em tratamento de 
esgotos.  A primeira edição do Relatório 
de Conjuntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil foi lançada em 2009, em reunião 
do Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos. No ano seguinte, o trabalho serviu 
de base para a 1ª atualização do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos.  

Saiba mais em http://conjuntura.ana.
gov.br/conjuntura/.
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A capital alagoana ganhou um diagnós-
tico de suas águas subterrâneas. A ANA 
concluiu os Estudos Hidrogeológicos para 
Subsidiar a Gestão Sustentável dos Re-
cursos Hídricos Subterrâneos na Região 
Metropolitana de Maceió. O objetivo do 
trabalho foi gerar conhecimentos hidro-
geológicos para a gestão sustentável de 
águas subterrâneas na cidade.

Tomadores de decisão em recursos hí-
dricos, meio ambiente, uso e ocupação 
do solo; usuários de águas subterrâneas 
em Maceió; estudantes; e empresas de 
saneamento poderão utilizar o estudo 
que mapeia quantitativa e qualitativa-
mente como se dá a utilização das águas 
subterrâneas da cidade. 

Em 2011, a ANA iniciou o mapeamento 
das áreas vulneráveis a inundações. O 
mapeamento faz parte da elaboração do 
Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, 
cujo objetivo é construir um diagnóstico 
nacional da vulnerabilidade às inunda-
ções das bacias hidrográficas de todo o 
País, identificando os trechos inundáveis 
dos principais rios e seu grau de vulne-
rabilidade. O estudo será um importan-
te instrumento de planejamento que 
irá subsidiar a elaboração de políticas 
públicas de uso e ocupação do solo, di-
recionar a expansão e modernização da 
Rede Hidrometeorológica Nacional e 

Segundo o trabalho, há, por exemplo, 
2.204 poços na capital alagoana (700 iden-
tificados pelo estudo), sendo 1.882 parti-
culares e 322 pertencentes à Companhia 
de Saneamento de Alagoas (Casal). Em 
breve, os quatro volumes e os dois anexos 
de mapas poderão ser baixados por meio 
do sítio da ANA: www.ana.gov.br. 

O Mapa de Risco de Contaminação da 
Região Metropolitana de Maceió, que faz 
parte do trabalho, pode auxiliar Alagoas 
na hora de conceder a outorga e no or-
denamento para a implantação de novas 
indústrias, por exemplo, considerando 
a vulnerabilidade das águas subterrâne-
as da região onde se pretende instalar o 
empreendimento. Além disso, o estudo 

das redes de monitoramento estaduais 
e auxiliar nas atividades de defesa civil. 
A previsão é que o Atlas seja concluído 
até o final de 2012. 

No ano passado, outra contribuição 
importante para o monitoramento de 
eventos críticos foi a sistematização das 
informações sobre atividades com po-
tencial de risco ambiental, pontos vul-
neráveis e barramentos e levantamen-
to das seções topobatimétricas para a 
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 
Esses produtos são parte do estudo de 
concepção de um Sistema de Previsão 

contém o cadastro de fontes pontuais de 
contaminação e fontes potenciais difusas. 
Outra conclusão importante trazida pelo 
estudo é que a área urbana de Maceió 
extrai 100 milhões de metros cúbicos por 
ano de águas subterrâneas a mais do que 
a capacidade de reposição (recarga) natu-
ral de seus aquíferos.

O trabalho materializa a gestão integrada 
de recursos hídricos superficiais e subter-
râneos na capital alagoana, onde existe 
muita pressão, em termos de demanda, 
sobre o uso das águas subterrâneas e 
constitui numa ferramenta importante 
para a gestão de águas subterrâneas e o 
disciplinamento do uso e da ocupação do 
solo na região metropolitana de Maceió.

de Eventos Críticos (cheias e poluição 
ambiental) para a bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul e de um Sistema de 
Intervenções Estruturais para a Mitiga-
ção dos Efeitos de Cheias nas bacias dos 
Rios Muriaé e Pomba, que estão sendo 
desenvolvidos pela ANA. 

Para melhorar  o monitoramentos dos 
rios,  em 2011 a ANA investiu de R$ 12,5 
milhões na Rede Hidrometereológica 
Nacional, adquirindo novas estações 
automáticas, equipamentos de medição 
mais modernos e eficientes e equipa-
mentos de informática.

ANA lança estudo sobre águas
subterrâneas em Maceió

País terá mapa inédito de áreas
vulneráveis a inundações

Poço Encantado - Chapada Diamantina (BA)

Zi
g 

Ko
ch

/B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s A
N

A



Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA)

Prêmio ANA 2012
Deixe que suas boas práticas
alcancem todo o Brasil

2012

Mais informações em: 
www.ana.gov.br/premio2012 ou (61) 2109-5412  

Realização:

Apoio: 

RealizaçãoApoio Patrocínio exclusivo

A Agência Nacional de Águas (ANA) 
criou o Prêmio ANA para reconhecer 
quem valoriza e contribui para o uso 
sustentável de nossas águas, combatendo
a poluição e o desperdício.

Em 2012, mais de 360 trabalhos participam
da premiação, batendo o recorde de inscrições, 
que era de 286 inscritos na última edição há dois anos.

Em 5 de dezembro acontecerá, no auditório da
Caixa Cultural de Brasília, a cerimônica de premiação 
dos projetos nas oito categorias:

> Ensino 
> Governo

> Imprensa 

> Empresas

> Água e Patrimônio Cultural
> Organismos de Bacia 

> Organizações Não Governamentais 
> Pesquisa e Inovação Tecnológica



Ministério do
Meio Ambiente


