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Neste Balanço das Águas – Edição 2012, publicação anual da ANA que resume as principais ações no período, há destaques nas 
várias frentes de trabalho da Agência Nacional de Águas, que é responsável pela regulação do uso e pelo monitoramento dos 
recursos hídricos em rios da União, pela operação de reservatórios, pela coordenação nacional da implementação da Política Na-
cional de Recursos Hídricos, por oferecer apoio à gestão nas bacias hidrográficas, além de desenvolver programas de indução ao 
uso sustentável dos recursos hídricos.

Na frente monitoramento, em 2012 apoiamos oito estados na implementação de suas Salas de Situação que, conectadas à base de 
dados da ANA em Brasília, poderão melhorar o acompanhamento de eventos críticos e emitir alertas às defesas civis estaduais. No 
campo da regulação, em 2012 celebramos Protocolos de Compromisso com municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 
com metas e prazos para redução de carga orgânica de seus efluentes domésticos. Por meio de uma importante parceria entre a ANA, 
o Igam, o Inea e a Empresa Florestal Cataguases concluimos o esvaziamento das represas de Cataguases, que já haviam rompido em 
duas ocasiões, gerando graves prejuízos ambientais.

Na Rio+20, em parceria com o BID, a ANA lançou a atualização do Panorama da Qualidade das Águas, sem falar nas várias con-
quistas  não apenas da Agência, mas da pauta água em Fóruns Internarcionais durante 2012, como o Fórum Mundial da Água 
e o conselho Mundial da Água.     

Mas 2012 não foi um ano marcado apenas por avanços. Os servidores da Agência atravessaram também o momento mais difícil da 
história da Agência, criada em 2000. Nos referimos às ações da chamada Operação Porto Seguro, deflagrada pela Polícia Federal em 
23 de novembro passado. Por meio dessa operação, soubemos da suposta participação de um dos diretores da ANA Paulo Rodrigues 
Vieira, já exonerado a pedido, acusado de participar de esquema de corrupção. 

A Agência foi surpreendida com informações acerca de uma rede perniciosa que envolveu a participação de várias pessoas da admi-
nistração pública em atividades de tráfico de influência e fraude em documentos institucionais, com o objetivo de beneficiar indivídu-
os e empresas em detrimento do serviço público e do erário.

Foi uma situação que nos entristeceu e nos constrangeu. No entanto, destacamos que, desde a primeira hora, nenhum vínculo foi 
constatado que tenha comprometido as atividades da Agência Nacional de Águas ou de algum de seus servidores.  Queremos trans-
mitir a certeza de que os episódios veiculados pela imprensa estavam circunscritos às atividades pessoais do diretor afastado. 

Para dar transparência e garantir que a ANA não foi e nem será afetada por esses lamentáveis episódios, foi aberta sindicância inter-
na no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e outras em órgãos de controle do Governo federal, além do inquérito pela Polícia 
Federal. Os episódios denunciados não afetaram os processos em curso na Agência Nacional de Águas, que continuou em seu ritmo 
normal de atividades. Nosso compromisso com a probidade e com o bom desempenho institucional continua forte, para o quê con-
tamos com a excelência e a dedicação de nossos servidores, que se situam entre os técnicos mais preparados do setor. Nosso desejo 
é que os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e o público em geral continuem se orgulhando 
da ANA e de suas contribuições para o desenvolvimento do País.
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A Agência Nacional de Águas (ANA) 
assinou Protocolos de Compromisso 
com municípios da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul, com metas e 
prazos para a redução de carga orgânica 
de seus efluentes domésticos. Divino, 
Tombos e Muriaé, em Minas Gerais; 
Areias e Guaratinguetá, em São Paulo; 
e Natividade, no Rio de Janeiro foram 
os primeiros municípios a firmarem 
o acordo. São José do Barreiro (SP); 
Itaperuna e Porcíuncula (RJ); Pirapetinga 
e Carangola (MG) também negociam 
para assinar acordos similares.

Em 1º de novembro os Protocolos de 
Compromisso foram publicados no 
Diário Oficial da União. Os acordos 
foram resultado de uma série de 
negociações e articulações realizadas 
pela Agência Nacional de Águas.

Em 2011, a Agência Nacional de Águas 
revisou as outorgas emitidas a usuários 
de recursos hídricos situados na bacia 
do Paraíba do Sul e emitiu a Resolução 
nº 860/2011 de forma conjunta com os 
usuários da região. 

No entanto, nessa revisão a ANA indeferiu 
onze pedidos de outorgas de direito de uso 
para usuários do setor de saneamento, 
pois havia trechos do rio onde a diluição 
adequada dos lançamentos de esgoto 
doméstico sem tratamento não era 
possível, devido ao comprometimento da 
qualidade das águas. 

Sem as outorgas, os municípios 
receberam Autos de Infração lavrados 
pela ANA, acompanhados pela su-
gestão de celebração dos Protocolos 
de Compromisso, com o objetivo de 
regularizar a situação. Em fevereiro 
de 2012 foi realizada uma reunião no 
Rio de Janeiro, com a participação de 
representantes dos órgãos estaduais de 
recursos hídricos e desses municípios. 
Em abril, após os usuários se 
manifestarem favoráveis à celebração 
dos Protocolos de Compromisso, 
especialistas da ANA fizeram visitas 
técnicas aos municípios. 

Os sistemas de esgotamento sanitário, 
a capacidade institucional dos usuá-
rios e o levantamento da existência de 
fontes de financiamento para a execu-
ção das obras necessárias para o trata-
mento dos esgotos foram os principais 
temas abordados durante essas visitas 
técnicas e serviram de base para a ela-
boração dos protocolos.

Instrumento da Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), a 
outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos busca assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos e o 
efetivo exercício do direito ao acesso, 

garantindo os usos múltiplos da água. 
Para corpos hídricos de domínio da 
União, a competência para conferir a 
outorga é da ANA. Nos corpos hídricos 
de domínio dos estados e do Distrito 
Federal, a solicitação de outorga deve 
ser feita ao órgão gestor estadual ou 
distrital de recursos hídricos. Para 
mais informações, acesse a página da 
outorga no site da ANA.

Fiscalização dos diferentes tipos de 
barragens

As barragens de usos múltiplos 
localizadas em corpos d’água de 
domínio estadual são fiscalizadas pelos 
órgãos gestores estaduais. Outras 
instituições fiscalizam as barragens 
destinadas à disposição de resíduos 
industriais (órgãos ambientais), rejeitos 
de mineração (Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM) ou 
cujo uso predominante seja a geração 
hidrelétrica (Agência Nacional de 
Energia Elétrica– Aneel).

Segundo a Política Nacional de 
Segurança de Barragens, a ANA tem as 
atribuições de organizar, implantar e 
gerir o Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens (SNISB), 
de promover a articulação entre os 
órgãos fiscalizadores de barragens, 
e de coordenar a elaboração do 
Relatório de Segurança de Barragens, 
encaminhando-o, anualmente, ao 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), de forma consolidada, além de 
fiscalizar a segurança das barragens por 
ela outorgadas.

Cursos e Intercâmbio

Entre novembro e dezembro 2012, 
a ANA realizou cursos presenciais 
gratuitos sobre inspeção e segurança 
de barragens em três capitais: Brasília, 
Porto Alegre e Salvador. Com uma carga 
de 32 horas e um total de 90 vagas, as 
capacitações tiveram como público-
alvo profissionais de órgãos gestores 
de recursos hídricos e de entidades que 
atuam na implementação da Política 
Nacional de Segurança de Barragens.

Em 5 de outubro do ano passado, 
a Agência Nacional de Águas e o 
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil de Portugal (LNEC) promoveram 
um intercâmbio de experiências sobre 
segurança de barragens no auditório 
da ANA, em Brasília. Enquanto do lado 
brasileiro o assunto mais abordado 
foi a implementação da PNSB, os 
portugueses apresentaram sua ex-
periência de mais de 20 anos na 
regulamentação e gestão da segurança 
de barragens.

ANA assina compromisso de 
tratamento de esgoto com seis
municípios do Paraíba do Sul

Rui Faquini / Banco de Imagens ANA
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Com a publicação da Resolução nº 
463/2012 da Agência Nacional de Águas 
(ANA) no Diário Oficial da União de 10 de 
setembro de 2012, entraram em vigor as 
condicionantes relativas a  sistemas de 
transposição de desnível para a navega-
ção. As condições são fixadas nas Declara-
ções de Reserva de Disponibilidade Hídri-
ca (DRDH), autorização prévia concedida 
pela ANA antes da emissão das outorgas 
de direito de uso de recursos hídricos para 
aproveitamentos hidrelétricos em cursos 
d’água de domínio da União (com frontei-
ras entre estados ou países), navegáveis 
ou potencialmente navegáveis.

O objetivo é normatizar as exigências 
da ANA para elaboração de projetos de 
concepção de eclusas e canais de nave-
gação nas solicitações de DRDHs e ou-
torgas para usinas hidrelétricas. As mu-
danças se referem a conteúdo e à fase 
do processo. As exigências serão feitas 
considerando o estágio de implantação 
da hidrovia e a prioridade no planeja-
mento do setor hidroviário.

Com a edição da Resolução nº 463/2012, 
a Agência Nacional de Águas dá mais 
transparência e clareza na forma de 
compatibilização dos usos de geração de 
energia e navegação, requisito previsto no 
Artigo 13 da Lei nº 9.433, que estabelece 
a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Dois documentos passam a ser exigi-
dos pela ANA. Um deles é o Estudo de 
Concepção e Definição de Alternativas 
do sistema de transposição de desnível 
adaptado ao projeto do empreendimen-
to, definido no estudo de viabilidade da 
usina hidrelétrica. Para tanto, deverá ser 
considerada pelo menos uma alternativa 
no corpo da barragem com a indicação da 
solução mais adequada sob os aspectos 
técnico, ambiental e socioeconômico.

O outro documento necessário é o Deta-
lhamento do Sistema de Transposição de 
Desnível na alternativa definida no Estu-
do de Concepção, conforme os requisitos 
básicos estabelecidos pela ANA no Ma-
nual de Estudos de Disponibilidade Hí-

drica para Aproveitamentos Hidrelétricos 
e no documento Diretrizes para Estudos 
de Arranjos de Obras de Transposição de 
Desnível para a Navegação.

Nos aproveitamentos hidrelétricos dois 
bens públicos são objeto de concessão 
pelo poder público: o potencial de ener-
gia hidráulica e a água. Antes da licitação 
da concessão ou da autorização do uso 
do potencial de energia hidráulica, a au-
toridade competente do setor elétrico 
deve obter a DRDH junto ao órgão gestor 
de recursos hídricos.

Depois, a DRDH é convertida em outor-
ga em nome da entidade que receber, 
da autoridade competente do setor 
elétrico, a concessão ou autorização 
para uso do potencial de energia hi-
dráulica. No caso de corpos de água de 
domínio da União, a ANA emite a DRDH 
e a converte em outorga conforme os 
procedimentos estabelecidos na Reso-
lução da ANA nº 131, de 2003. Saiba 
mais no Manual sobre DRDH.

Fixadas regras condicionantes para canais de
navegação e eclusas em hidrelétricas 

A Agência Nacional de Águas (ANA) está ma-
peando as áreas sujeitas a inundações e aju-
dando a instalar Salas de Situação em todos os 
estados. As ações integram o Plano Nacional de 
Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Na-
turais, lançado pela presidenta Dilma Roussef 
durante a inauguração do Cenad (Centro Nacio-
nal de Gerenciamento de Riscos e Desastres), 
do Ministério da Integração Nacional (MI), em 
agosto de 2012.

O Atlas de Vulnerabilidade às Inundações do 
Brasil começou a ser elaborado no final de 
2011, com o objetivo de traçar um diagnósti-
co dos trechos inundáveis dos principais rios 
do País e detalhar o grau de vulnerabilidade 
de cada trecho, consolidando, de maneira iné-
dita, as informações disponíveis nos estados 
e na União. O Atlas vai subsidiar políticas pú-
blicas de previsão e prevenção de eventos hi-
drológicos críticos e contribuir para a alocação 

racional de recursos públicos e atividades dos 
órgãos de defesa civil. Os mapas do Nordeste 
já foram concluídos e até o final de 2013 será 
concluído o levantamento de todo o País.

Além disso, desde 2010, a ANA vem apoian-
do os estados a montarem Salas de Situação 
que funcionam como centros de gestão de 
situações críticas, como secas e inundações, 
para identificar possíveis ocorrências desses 
eventos e permitir a adoção antecipada de 
medidas mitigadoras pelos órgãos gestores 
de recursos hídricos e pela defesa civil.

Para promover o monitoramento, a ANA 
conta ainda com sua Rede Hidrometeoroló-
gica que possui 4.535 estações de monitora-
mento em todo o País que medem chuvas, 
nível e vazão de rios, além de sedimentos 
e determinados parâmetros de qualida-
de. A Rede Hidrometeorológica Nacional, 

que inclui as estações de monitoramento 
dos estados, soma atualmente 14.790 es-
tações com cadastro na ANA. Por meio de 
sua Sala de Situação, instalada na sede da 
Agência, em Brasília, a ANA acompanha as 
tendências hidrológicas dos principais rios e 
reservatórios nacionais, em parceria com o 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e das se-
cretarias de recursos hídricos dos estados, 
que permitem identificar possíveis eventos 
críticos e adotar antecipadamente medidas 
para mitigar seus impactos. As informações 
coletadas e analisadas são enviadas ao Cen-
tro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemanden), do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia. 

Mapa de Inundação integra Plano de Gestão de Desastres 
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A resolução ANA nº 92, de abril de 2012, 
alterou os artigos 1º e 5º da Resolução nº 
465, de 11 de agosto de 2008, referente 
à Declração de Reserva de Disponibilida-
de Hídrica (DRDH) da Usina Hidrelétrica 
de Santo Antonio, no rio Madeira. 

Antes das alterações da ANA na outor-
ga de Santo Antonio, com o objetivo de 
atender aos pleitos de ampliação das 
usinas de Jirau e Santo Antônio requeri-
dos pelos respectivos concessionários – 
Energia Sustentável do Brasil S.A. e Santo 
Antônio Energia S.A. –, a ANEEL analisou 
os respectivos projetos, em consonância 
com suas competências legais e obser-
vância ao marco regulatório do tema – 
Resolução ANEEL nº. 395/1998, zelando 
pelo aproveitamento ótimo global do 
potencial hidrelétrico.

Na sequência, a ANA avaliou os rebati-
mentos da nova cota de operação nos 
usos múltiplos dos recursos hídricos e 
infraestruturas da região, definindo re-
gras específicas para o reservatório da 
UHE Santo Antônio que, aliada à relo-
cação de parte da localidade de Jaci-Pa-
raná, garantirá a proteção da região e 
da BR 364 contra eventos de cheia. Essa 
regra de operação também aproxima o 
regime de vazões no rio Madeira a ju-
sante da barragem de Santo Antônio da 
situação pré-existente à implantação 
da barragem, mantendo as condições 
atuais de proteção da cidade de Porto 

Velho e de navegação no rio Madeira a 
jusante da barragem. 

Todas as análises técnicas realizadas 
pela ANA se encontram nas Notas Téc-
nicas 10/2012/SUM-ANA, 48/2012/
GEREG-SRE-ANA e 69/2012/GEREG/
SRE-ANA, disponíveis no site institucio-
nal da Agência.

As alterações solicitadas pelos empre-
endedores também foram submetidas 
ao  IBAMA, que fez análise técnica dos 
aspectos ambientais relativos ao Proje-
to Básico Complementar Alternativo da 
UHE Santo Antônio, o que resultou na 
elaboração dos Pareceres Técnicos nº 
40/2012 e n° 68/2012.

Como a proposta de ampliação prevê a 
elevação da cota do reservatório, com 
consequente aumento da área de inun-
dação, o IBAMA definiu que a aprova-
ção dessa condição deverá ser precedi-
da pela realização de reunião pública, 
no sentido de informar e esclarecer a 
população atingida sobre as alterações 
nos impactos proporcionados pelo re-
servatório e de manifestação dos ór-
gãos envolvidos (Funai, IPHAN e Minis-
tério da Saúde) nos termos da Portaria 
Interministerial nº 419/2011, assim 
como a autorização dos órgãos gesto-
res de unidades de conservação, nos 
termos do art. 36, da Lei nº 9.985/2000 
e Resolução CONAMA nº 428/2010.

O pedido de manifestação dos órgãos 
envolvidos e a divulgação da reunião 
pública serão feitos somente após a 
apresentação de todas as informa-
ções, documentos e estudos solicitados 
pelo Ibama nos Pareceres Técnicos nº 
40/2012 e n° 68/2012.

Foram mantidos entendimentos téc-
nicos entre IBAMA e ANA de forma a 
consolidar a regra operativa definida 
nas Notas Técnicas 10/2012/SUM-
-ANA, 48/2012/GEREG-SRE-ANA e 
69/2012/GEREG/SRE-ANA, que subsi-
diou a análise do IBAMA nos aspectos 
de sua esfera de atribuição. A articu-
lação entre IBAMA, ANEEL e ANA foi 
uma constante ao longo de todo pro-
cesso de regularização das usinas.

Assim, ANA, ANEEL e IBAMA ratificaram 
que seus procedimentos cobrem todos 
os aspectos relacionados à otimização 
dos projetos das usinas do rio Madei-
ra, em termos energéticos, ambientais 
e de usos múltiplos da água, os quais  
ocorrerram de forma transparente e ar-
ticulada entre as referidas instituições e 
abrangendo ainda consultas ao Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT e ao Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, responsáveis respectivamente 
pela infraestrutura de transportes e pa-
trimônio histórico na região.

Agência Altera dois artigos da outorga da
hidrelétrica de Santo Antonio

Com a publicação da Resolução nº 463/2012 
Entre 17 de fevereiro e 17 de março, a ANA 
colheu, em seu portal de Audiência Pública,  
contribuições para a regulamentação do ar-
tigo 7º da Lei nº 12.334/2010, que estabe-
leceu a Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB). O foco foram os critérios 
gerais para classificação das barragens por 
categoria de risco, por dano potencial asso-
ciado e por volume.

A partir dessa regulamentação, os órgãos po-
derão classificar as barragens sob sua jurisdi-

ção – no caso da ANA, as de usos múltiplos 
em rios de domínio da União (aqueles que 
extrapolam os limites de uma unidade da Fe-
deração e os transfronteiriços). 

A regulamentação desse artigo é de 
competência do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH), que estabeleceu 
um grupo de trabalho para discutir a 
regulamentação do artigo 7º, do qual a 
ANA faz parte. A proposta de Resolução do 
grupo é a base para que a sociedade dê suas 
contribuições sobre o assunto. 

Outra audiência foi aberta no dia 17 de de-
zembro de 2012 para colher contribuições 
e subsídios para a emissão de Resolução da 
ANA que cria o Cadastro de Operadoras de 
Obras Hídricas e implementa a classificação 
das operadoras, para fins de emissão de 
Certificado de Avaliação da Sustentabilida-
de da Obra Hídrica - CERTOH. As contribui-
ções serão aceitas até 15 de março de 2013. 
Para mais informações, visite o Portal de 
Audiência Públicas da ANA: http://audien-
ciapublica.ana.gov.br/

Audiências Públicas para Barragens e Cadastro
de Operadoras de Obras Hídricas

Rui Faquini / Banco de Imagens ANA
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Em 2012 a Agência Nacional de Águas 
(ANA) ampliou seu apoio à montagem 
de Salas de Situação – centros de mo-
nitoramento de eventos hidrológicos 
críticos – nos estados. Até 2011, Alagoas 
e Pernambuco eram os únicos estados 
que já contavam com o instrumento de 
prevenção aos efeitos de cheias e secas. 
Em 2012, outros oito estados inaugura-
ram Salas de Situação: Acre, Bahia, Goi-
ás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Roraima e Sergipe. Os dados gerados 
nos estados são integrados à Sala de Si-
tuação da ANA, que fica em Brasília.

Por meio de sua Sala de Situação, a Agên-
cia acompanha as tendências hidrológi-
cas dos principais rios e reservatórios 
nacionais, em parceria com o Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e das secre-
tarias de recursos hídricos dos estados, 
que permitem identificar possíveis even-
tos críticos e adotar antecipadamente 
medidas para mitigar seus impactos. As 
informações coletadas e analisadas são 
enviadas ao Centro Nacional de Monito-
ramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Isso per-
mite a adoção antecipada de medidas 
mitigadoras pelos órgãos gestores de re-
cursos hídricos e pela Defesa Civil.

Para a montagem de cada centro de mo-
nitoramento, a ANA disponibilizou equi-
pamentos operacionais como servidores 
de computador de alto desempenho, 
computadores de mesa e portátil, televi-
sores de LCD, projetores e tela de proje-
ção, telefones celulares e equipamentos 
de impressão. 

Tais equipamentos também foram en-
viados para outros estados que estão 
com Salas de Situação em fase de mon-
tagem, como: Amapá, Ceará, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Cata-
rina. Para funcionarem adequadamente, 
os centros de monitoramento precisam 
contar com pelo menos um engenheiro 
(coordenador), um engenheiro hidrólo-
go, um meteorologista, um especialista 
em geoprocessamento e um profissional 
da Defesa Civil. Amazonas e Maranhão 
estão com equipamentos instalados, 
mas por questões operacionais ainda 
não entraram em funcionamento.

Quando as Salas de Situação entram 
em funcionamento, geralmente con-
tam com acesso aos dados das esta-
ções telemétricas da ANA já instaladas 
nos respectivos estados, que informam 
automaticamente dados hidrológicos e 
meteorológicos – em média a cada uma 
hora – via satélite ou via sinal de celular. 
Manter o funcionamento das Salas e das 
redes automáticas de monitoramento, 
inclusive os técnicos necessários para o 
trabalho de campo e de escritório, estão 
entre as contrapartidas estaduais.
Trechos de importantes rios são monito-
rados pelas Salas de Situação estaduais, 

como: São Francisco (Bahia e Sergipe), 
Parnaíba (Piauí), Piranhas-Açu (Paraíba 
e Rio Grande do Norte), Branco (Acre) 
e Vermelho (Goiás). Veja a listagem no 
quadro a seguir.

Após definir com os estados a quanti-
dade e a posição de instalação de novas 
estações telemétricas com transmissão 
de dados via satélite, a ANA envia os 
equipamentos. Num segundo momen-
to, as novas estações são somadas 
àquelas já existentes em cada estado 
para alimentarem as Salas de Situação 
com dados hidrometeorológicos– basi-
camente de chuvas e do nível e da va-
zão dos rios.

Quando são colocadas em operação,  as 
principais estações das áreas mais criti-
cas são monitoradas pela ANA em par-
ceria com o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) e as respectivas Secretarias Es-
taduais de Recursos Hídricos ou Meio 
Ambiente, e devem ocorrer em perío-
dos sem chuvas. Na 2ª fase, de respon-
sabilidade dos estados, é feita a insta-
lação das demais estações. Durante as 
atividades de campo, nos pontos de 
monitoramento, a Agência repassa aos 
técnicos estaduais todo o conhecimen-
to necessário para manutenção preven-
tiva e corretiva dos equipamentos.

Monitoramento hidrometeorológico

A Rede Hidrometeorológica Nacional 
da Agência possui mais de 4,5 mil esta-
ções de monitoramento, de diferentes 
tipos, em todo o País. Por meio de sua 
Sala de Situação, a ANA acompanha as 
tendências hidrológicas dos principais 
rios e reservatórios nacionais e desen-
volve ações de prevenção que permi-
tem identificar possíveis eventos críti-
cos e adotar antecipadamente medidas 
para mitigar seus impactos. 

Acordo com a AEB

A ANA e a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) assinaram em 31 de maio um 
Termo de Cooperação Técnica para o 
apoio ao desenvolvimento, fabricação, 
lançamento e operação de sistemas 
de satélites de pequeno porte. O 
objetivo da parceria é facilitar a 
transmissão de dados das Plataformas 
de Coletas de Dados (PCD) da Rede 
Hidrometeorológica Nacional com vistas 
a apoiar a atuação da Sala de Situação 
da ANA e dos estados. A cooperação 
está prevista para durar dois anos a 
partir de junho de 2012.

Agência inaugura Salas de Situação em oito estados

MONITORAMENTO

    Estado     Principais rios monitorados
Acre Acre e Branco
Alagoas Mundaú e Paraíba
Bahia São Francisco, Grande, Corrente, Formoso, Preto, 

Itapicuru-Açu, Itapicuru-Mirim, Arrojado e rio do Meio
Goiás Vermelho e Verdão
Paraíba Piranhas-Açu, Paraibinha e Piancó
Pernambuco Capibaribe e Uma
Piauí Parnaíba, Poti, Piracuruca, Uruçuí-Preto e Itaim
Rio Grande do Norte Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró
Roraima Branco, Iacatu e Uraricoera
Sergipe São Francisco, Poxim, Vaza Barris, Capivara, Piauitinga e 

Cotinguira
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O “Panorama da Qualidade das Águas 
Superficiais - 2012”, estudo conduzido 
pela Agência Nacional de Águas (ANA) 
com apoio do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e dos ór-
gãos gestores estaduais de recursos 
hídricos, revela que dos 1.988 pontos 
monitorados em 2010, em áreas urba-
nas e rurais, 75% têm condição boa de 
IQA (Índice de Qualidade de Água); 6%, 
excelente; 11%, regular e 7%, ruim ou 
péssima. A análise dos corpos de água 
localizados em áreas urbanas indica 
que 47% dos 135 pontos monitorados 
apresentam condição péssima ou ruim, 
reflexo da alta taxa de urbanização nes-
sas regiões e dos baixos níveis de coleta 
e tratamento de esgotos domésticos, 
(45,7% e 30,5%, respectivamente)*.

A maioria (61%) dos pontos nas clas-
ses péssima e ruim está na Região Hi-
drográfica (RH) do Paraná, que possui 
32% da carga remanescente de esgotos 
domésticos do País. Nesta região estão 
São Paulo, Curitiba, Goiânia e Campi-
nas, sendo que as três primeiras se lo-
calizam em trechos de cabeceiras dos 
rios Tietê, Iguaçu e Meia Ponte, o que 
agrava a situação, já que as cabecei-
ras de rios apresentam menor vazão e, 
consequentemente, têm menor capaci-
dade de diluir as cargas poluidoras. 

Em relação à análise de tendência dos 
valores de IQA no período entre 2001 
e 2010, dos 658 pontos com série his-
tórica, 47 revelaram tendência de me-
lhora da qualidade da água, inclusive 
em rios de grande densidade urbana, 
como o Tietê na cidade de São Paulo e 
o rio das Velhas em Belo Horizonte. Dos 
47 pontos, 24 estão no estado de São 
Paulo (bacia do Paraná) e dos demais 
22 pontos, 17 estão na RH do Atlântico 
Sudeste, a maioria na bacia do Paraíba 

do Sul (10), sendo quatro no litoral Nor-
te de São Paulo e cinco na RH do São 
Francisco, na bacia do rio das Velhas. 
Os órgãos gestores estaduais de recur-
sos hídricos apontaram como principal 
causa provável pela melhora, investi-
mentos em ampliações do sistema de 
coleta de esgotos; de Estações de Trata-
mento de Esgotos (ETE), ou o aumento 
de sua eficiência. 

Por outro lado, 45 pontos daqueles que 
apresentaram série histórica revelaram 
tendência de piora do IQA, sendo que 
a maioria também se localiza na RH do 
Paraná, com destaque para a bacia do 
Tietê (oito pontos); Ivinhema (sete) e 
Grande (seis). Na RH do São Francisco 
foram identificados 15 pontos com ten-
dência de piora, com destaque para a 
bacia do Rio Pará (cinco). 

Entre as principais razões apontadas pe-
los órgãos gestores para a piora do IQA 
estão o crescimento populacional não 
acompanhado por investimentos em sa-
neamento, fontes industriais e ativida-
des agropecuárias e de mineração. 

O Panorama da Qualidade das Águas 
Superficiais do Brasil - 2012 mostra 
que a retomada dos investimentos 
em saneamento ocorrida nos últimos 
anos já apresenta alguns resultados, 
como a melhoria de alguns rios citados 
anteriormente.

A melhoria da qualidade das águas su-
perficiais brasileiras ao longo das próxi-
mas décadas dependerá de um esforço 
conjunto de vários setores da socieda-
de e demandará recursos significativos. 
Levantamento do Atlas Brasil – Abaste-
cimento Urbano de Água (ANA) indica 
que são necessários investimentos de 
R$ 47, 8 bilhões (em valores de 2010) 

em redes coletoras e ETE em 52% dos 
municípios brasileiros, com vistas à 
proteção de mananciais superficiais 
utilizados como fonte de captação para 
abastecimento urbano. 

Entre 2001 e 2010, foram destinados 
recursos para programas de saneamen-
to e despoluição de recursos hídricos 
da União, de organismos internacionais 
e do setor privado, como o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), 
o Programa Despoluição e Bacias Hi-
drográficas (Prodes), o Projeto Tietê, o 
Programa de Revitalização do Rio das 
Velhas, o Programa de Saneamento 
Ambiental dos Municípios do Entorno 
da Baia de Guanabara e o Programa 
para o Desenvolvimento Racional, Re-
cuperação e Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba), 
que totalizam cerca de R$ 52 bilhões, 
sendo 76% provenientes do PAC.

Vários planos setoriais têm impacto so-
bre a qualidade das águas, como os de 
saneamento, de recursos hídricos e os 
diretores municipais. A articulação en-
tre estes planos é essencial para reduzir 
a fragmentação de políticas públicas. 
Outro desafio é melhorar o monitora-
mento da qualidade das águas super-
ficiais do País. Para isso, a ANA vem 
desenvolvendo com os estados o Pro-
grama Nacional de Avaliação da Quali-
dade das Águas, que tem como objetivo 
apoiar os estados no monitoramento e 
avaliação da qualidade da água, assim 
como na divulgação das informações 
para toda a sociedade. 

*Dados se referem ao percentual de 
domicílios com acesso à rede de es-
gotos e percentual de esgoto tratado 
em relação ao esgoto gerado, segundo 
IBGE (228).

 Estudo aponta condição boa em 75%
das águas no Brasil 
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ANA divulga diagnóstico da
situação e gestão das águas

Para fazer a gestão e planejar o uso de suas águas, o Brasil precisa de dados sobre os vários 
aspectos do setor, como a relação entre demanda e disponibilidade hídrica nas diferentes 
regiões do País. Por isso, a ANA edita anualmente o Relatório de Conjuntura dos Recursos 
Hídricos. No ano em que foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20) e que a Lei 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, completou 15 anos, 
a Agência preparou uma edição especial do Relatório de Conjuntura que revelou, entre outras 
coisas, que todos os estados brasileiros já possuem leis de recursos hídricos e 26 unidades 
federativas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

O balanço mostrou ainda que o Brasil possui mais de 51% do território coberto por planos 
de bacias com rios interestaduais e 16 unidades da Federação já elaboraram seus planos 
estaduais de recursos hídricos. Atualmente o País conta com 176 comitês de bacia instalados 
(169 estaduais e sete de bacias de rios interestaduais), e mais dois de bacias interestaduais 
sendo criados. 

“As informações reunidas no Relatório de Conjuntura possibilitam um crescente conhecimento 
das condições gerais das bacias hidrográficas brasileiras, suas transformações e principais 
tendências”, diz o diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu. Para ele, o Informe 2012 assinala 
o alto grau de integração alcançado entre os parceiros institucionais, que vem sendo ampliado 
a cada ano, dentre os quais se destacam a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano (SRHU), do Ministérios do Meio Ambiente; o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), a Secretaria Nacional 
de Irrigação (Senir), do Ministério da Integração; e os órgãos estaduais de recursos hídricos e 
meio ambiente, totalizando cerca de 50 instituições. 

Em 2006, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) deu à ANA a atribuição de elaborar 
o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil para auxiliar a tomada de decisões do 
setor. Em 2009, a Agência concluiu a primeira edição do estudo. Desde então, o levantamento 
é editado anualmente.
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Destaques do Informe 2012 sobre 
disponibilidade hídrica superficial

O Brasil apresenta uma situação confortável 
quanto aos recursos hídricos (12% da disponibi-
lidade do planeta). Entretanto, a distribuição es-
pacial no território é desigual. Cerca de 80% das 
águas estão concentadas na Região Hidrográfica 
Amazônica, onde está o menor contingente po-
pulacional, além de valores reduzidos de deman-
das consuntivas.

• Os reservatórios artificiais possuem 
papel estratégico no Brasil. Para a região Nordes-
te, por exemplo, os açudes cumprem a função de 
estocar água no período úmido para a garantia 
de água em períodos de seca. O Informe 2012 
mostra que em 2011 houve um aumento de 9% 
no volume armazenado na região Nordeste, em 
relação a 2010. Entretanto, a análise por estado 
revela que o estado da Bahia apresentava em de-
zembro de 2011 valores de volume estocado bem 
abaixo da média da região (42% da capacidade 
contra 68% da região Nordeste). 

• Como novidade, o Informe 2012 fez 
um levantamento dos principais reservatórios 
artificiais brasileiros e determinou o volume re-
servado per capita do País e por região hidrográ-
fica. Constatou-se que o Brasil possui 3.607 m³ de 
volume armazenado em reservatórios artificiais 
por habitante. Esse número é superior a vários 
continentes como Europa, 1.486 m³/hab; América 
Central e Caribe, 836 m³/hab; e Ásia, 353 m³/hab. 
Importante destacar que grande parte dos princi-
pais reservatórios do País possui como finalidade 
principal a geração hidrelétrica.

Saneamento

• Houve melhora no índice de trata-
mento de esgotos, que passou de 21% em 2000 
para 30% em 2008 (percentual do esgoto tratado 
em relação ao produzido). O documento destaca 
cidades e regiões com ampliação significativa 
no tratamento de esgotos entre 2000-2008: as 
Regiões Metropolitas de São Paulo, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia,  Curitiba, Londrina 
e Maringá (PR) e Sorocaba (SP).

Eventos críticos

• Em 2011, foram publicados 933 decre-
tos de SE (Situação de Emergência) ou ECP (Es-
tado de Calamidade Pública) devido a ocorrência 
de cheias em 754 municípios brasileiros (14% mu-
nicípios do País). O número de decretos em 2011 
foi superior ao registrado em 2010 e foi o segun-
do maior registrado desde 2003. No que refere às 
secas e estiagens, em 2011 125 municípios (cerca 
de 2% dos municípios do País) publicaram 127 de-
cretos de SE devido à ocorrência de estiagem ou 
seca. Esse valor é inferior ao registrado em 2010  
foi o menor registrado entre 2003 e 2011.

Qualidade das Águas

Considerando os valores médios do IQA (Índice de 
Qualidade da Água), ano de referência 2010, den-
tre os 1.988 pontos com IQA calculado, observa-se 
condição ótima em 6% dos pontos de monitora-
mento, boa em 75%, regular em 12%, ruim em 6%, 
e péssima em 1%. Os pontos estão distribuídos em 
todo território nacional e não somente nas áreas 
mais críticas, como regiões metropolitanas.
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Cobrança pelo uso da água

• o documento mostra que em novem-
bro de 2011 foi iniciada a cobrança na Bacia do Rio 
Doce, que juntamente com as Bacias Hidrográficas 
do Rio Paraíba do Sul (desde março/2003), PCJ – 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde janeiro/2006) 
e do Rio São Francisco (desde julho/2010) inte-
gram as quatro bacias de rios de domínio da União 
cuja cobrança já foi implementada. 

• no âmbito dos rios de domínio dos es-
tados, a cobrança pelo uso da água já está imple-
mentada: i) em todas as bacias do estado do Rio 
de Janeiro (desde janeiro/2004); ii) em São Paulo, 
nas Bacias PCJ (desde janeiro/2007), Paraíba do 
Sul (desde janeiro/2007) e Sorocaba – Médio Tie-
tê (desde agosto/2010); iii) em Minas Gerais, nas 
Bacias PJ – porção mineira das Bacias PCJ (des-
de março/2010), do Rio das Velhas (desde mar-
ço/2010) e do Rio Araguari (desde março/2010). 

• O valor total arrecadado em 2011 em 
rios de domínio da União e dos estados corres-
ponde a um montante de R$ 131 milhões.

Monitoramento hidrológico

• A Rede Hidrometeorológica Nacional 
aumentou de 11.245 pontos de medição em 
2000, para 16.011 em 2011. Atualmente a 
ANA gerencia 4.507 estações. Entre 2002 e 
2010, houve expressivo aumento de pontos de 
monitoramento da qualidade das águas, feita 
geralmente pelos estados. Os pontos da Rede 
Hidrometeorológica Nacional que analisam a 
qualidade da água passaram de 485, em 2002, 
para 1.560 em 2010. Nos 17 estados que operam 
redes estaduais foram acrescentados mais mil 
pontos de monitoramento.

Planos de Recursos Hídricos

• O Informe 2012 mostra que o Brasil 
possui mais de 51% do território coberto por 
planos de bacias com rios interestaduais e 16 
estados já elaboraram seus planos estaduais de 
recursos hídricos.  No que diz respeito aos planos 
de bacias interestaduais, destaca-se a aprovação 
do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Gran-
de, pelo comitê da bacia, e do Plano Estratégico 
de Recursos Hídricos – Margem Direita do Ama-
zonas, pelo CNRH; ambos em junho de 2011. 

Demandas consuntiva 

• A vazão de retirada dos corpos de água 
foi estimada em 2.373 m³/s (médias anuais – ano 
referência 2010) e a consumida de 1.212 m3/s. 
Esses valores são 51% e 38%, respectivamente, 
superiores aos estimados para o ano de 2000. O 
aumento deveu-se ao aprimoramento no levan-
tamento das informações e nos avanços meto-
dológicos. Acréscimos de demanda ocorreram 
possivelmente também devido à expansão da 
irrigação nas bacias dos rios Paranaíba, São Fran-
cisco e Tocantins-Araguaia.
 

• A maior vazão de retirada foi para fins 
de irrigação, 1.270 m3/s, o que correspondente a 
54% do total, seguido do uso para fins de abaste-
cimento humano urbano, cuja vazão de retirada 
foi de 522 m3/s. Com relação à vazão efetivamen-
te consumida, 72% correspondem à irrigação, 
seguida de dessedentação animal (11%), abaste-
cimento urbano (9%), abastecimento industrial 
(7%) e abastecimento rural (1%).

Irrigação

• Importante insumo à agricultura já 
que o País possui 5,4 milhões de hectares irriga-
dos, valor 20% superior ao levantado pelo Censo 
Agropecuiário de 2006 (IBGE). 

• A Região hidrográfica do Paraná se 
destaca entre as demais com uma área de 1,8 mi-
lhão de hectares irrigados, dos quais 609 mil ha 
estão somente em uma bacia, a do Rio Paranaíba. 
Observa-se, ainda, que todas as regiões hidro-
gráficas apresentaram incremento da área irriga-
da no período 2000-2010, o que sinaliza para a 
necessidade de serem adotados protocolos que 
primem pelo uso eficiente da água.

Destaques do quadro
institucional e legal

• O Informe 2012 mostra o quadro da 
evolução da gestão no País, revelando que atual-
mente todas as UFs brasileiras possuem suas leis 
de recursos hídricos e 26 unidades da federação 
possuem conselhos estaduais de recursos hídri-
cos. Nesse quadro evolutivo também é destacado 
o processo de instalação dos organismos de ba-
cia. Atualmente o País conta com 176 comitês de 
bacia instalados (169 estaduais e sete de bacias 
de rios interestaduais), sendo que mais dois de 
bacias interestaduais estão sendo criados.

Outorga

• A vazão total outorgada no país (ref. 
Jul/2011) é de 6864m3/s de um total de 189.968 
outorgas emitidas. O Informe 2012 revela que o 
número de outorgas emitidas no último período 
analisado (jul/2010 a jul/2011) representa em tor-
no de 9% do totalizado até julho de 2010, sendo 
a vazão correspondente a aproximadamente 18%. 
Importante destacar que os dados de vazão outor-
gada apresentados correspondem à vazão de pico 
dos empreendimentos, que não coincidem neces-
sariamente no tempo, diferentemente dos dados 
de demandas consuntivas, os quais são totalizados 
a partir de médias anuais.



Autorizado pelo Senado Federal em 
2011, o empréstimo de US$ 107 mi-
lhões junto ao Banco Mundial no âm-
bito do Programa de Desenvolvimento 
do Setor Água (Interáguas) ganhou um 
Comitê Gestor em 2012. Instalado em 
abril do ano passado na sede da ANA, o 
Comitê Gestor tem a missão de definir 
as diretrizes para o planejamento, pro-
gramação e execução do Interáguas. O 
colegiado é formado por 24 membros, 
titulares e suplentes, que representam 
as instituições executoras do programa  
- ministérios da Integração Nacional; 
Meio Ambiente; Cidades e ANA. Tam-
bém fazem parte do grupo as institui-
ções consultivas - ministérios de Minas 
e Energia; Transportes e Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

Somando o valor liberado pelo Banco 
Mundial com a contrapartida nacional, o 
Interágas terá mais de US$ 143 milhões 
para ações com foco em três compo-
nentes setoriais: gestão de recursos hí-
dricos; água, irrigação e defesa civil; e 
saneamento básico. Sucessor do Progra-
ma Nacional de Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos (Proágua Nacional) e 
do Programa de Modernização do Setor 
Saneamento (PMSS), o Interáguas tem o 
objetivo de criar um ambiente onde os 
setores envolvidos com a utilização da 
água possam se articular e planejar suas 
ações de maneira racional e integrada, 
a nível nacional, e especialmente nas 
regiões menos desenvolvidas do País. 
O programa é  a assistência técnica, ao 
planejamento e à gestão do setor água, 
ao fortalecimento institucional, a elabo-
ração de estudos e projetos e não prevê 
investimentos em infraestrutura. 

Para executar o Interáguas, o Brasil de-
finiu instituições nacionais que atua-
rão conjuntamente, de acordo com os 
componentes definidos pelo programa. 
Três pastas estão diretamente envolvi-
das: do Meio Ambiente, da Integração 
Nacional e das Cidades. 
Para o componente Gestão de Recursos 

Hídricos, a Agência Nacional de Águas 
e a Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano, ambas do Ministério 
do Meio Ambiente, são responsáveis  
por desenvolver ações com o objetivo 
geral de consolidar o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos (Singreh). Tais instituições deverão 
atuar no apoio aos governos federal e 
estaduais e aos organismos gestores 
de recursos hídricos para a criação, o 
aperfeiçoamento, a modernização e a 
qualificação dos instrumentos de ges-
tão previstos na Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH).

O Ministério da Integração Nacional 
(MI) é o coordenador das ações pre-
vistas no componente setorial Água, 
Irrigação e Defesa Civil. As ações com 
vistas ao fortalecimento institucional e 
ao planejamento estratégico e opera-
cional nas áreas temáticas serão desen-
volvidas pela Secretaria de Infraestru-
tura Hídrica e pela Secretaria Nacional 
de Defesa Civil, ambas do MI.

A Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental do Ministério das Cidades 
tem a atribuição de dar continuidade às 
ações do extinto Programa de Moderni-
zação do Setor Saneamento. O objetivo 
aqui é implementar a Política Federal 
de Saneamento Básico, para melhoria 
dos serviços existentes e alcance da 
universalização dos serviços públicos 
de saneamento básico.

Além desses, o Programa prevê um 
componente de Coordenação Interse-
torial e Planejamento Integrado e um 
de Gerenciamento, Monitoramento e 
Avaliação. A ideia é reunir as institui-
ções envolvidas para integrar as dife-
rentes visões setoriais, avaliar as ações, 
o cumprimento de metas, entre outras 
ações, sob coordenação do Comitê Ges-
tor do Interáguas.

Demandas estaduais

Secretaria técnica do Programa e se-
cretaria executiva do Comitê Gestor,  a 
Agência Nacional de Águas tem busca-
do conhecer e avaliar as realidades es-
taduais na gestão de recursos hídricos 
para identificar possíveis demandas es-
tratégicas no âmbito do Interáguas. 

Diversas ações que ressaltam o cará-
ter integrador do Programa estão pla-
nejadas: Plano Nacional de Segurança 
Hídrica, uma parceria com o Ministério 
da Integração Nacional; Atlas de Des-
poluição de Bacias Hidrográficas – Tra-
tamento de Esgotos Urbanos, em par-
ceria com o Ministério das Cidades; 
elaboração de um plano de convivência 
com as cheias na Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce; implementação do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Tocantins-Araguaia; metodo-
logia para mapeamento da qualidade 
da água e dos fatores intervenientes 
na qualidade e vulnerabilidade dos re-
cursos hídricos; estudos hidrológicos 
e avaliação ambiental na Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco; desenvol-
vimento de instrumentos econômicos 
para a indústria e irrigação, entre ou-
tras. O prazo para execução dos recur-
sos do Interáguas é de cinco anos, ou 
seja, até 2016.

Proágua Nacional

Executado de 2007 a 2009, o Progra-
ma Nacional de Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos (Proágua Nacional), 
originou-se do sucesso do Proágua – 
Semiárido, e manteve a ênfase no for-
talecimento institucional dos atores 
envolvidos com a gestão dos recursos 
hídricos. No período, o programa con-
tou com US$ 72,5 milhões, graças a 
um financiamento obtido pelo governo 
brasileiro junto ao Banco Mundial. 

Interáguas tem US$ 143 milhões para
investimentos no Setor Água  
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A Agência Nacional de Águas (ANA) 
capacitou sete mil especialistas brasi-
leiros e estrangeiros em 2012, em di-
ferentes temas relacionados à gestão 
de recursos hídricos. Graças à adoção 
de ferramentas de Ensino a Distância 
(EaD), a partir de novembro de 2011, 
no ano passado a Agência conseguiu 
levar conhecimento a muito mais pro-
fissionais em todo o Brasil e em outros 
países, como: Argentina, Bolívia, Para-
guai e Peru, entre outros.

Dos sete mil capacitados, seis mil par-
ticiparam dos cursos por meio da fer-
ramenta EaD. Nesta categoria foram 
incluídos temas de relevância, como: 
Outorga de Direito de Uso dos Recur-
sos Hídricos, Hidrologia Básica e Lei das 
Águas. Em 2011, 2.429 pessoas fizeram 
os cursos oferecidos pela ANA. No ano 
passado, a Agência organizou 113 tur-
mas oferecidas em 49 cursos. Os mais 
procurados foram “Comitê de Bacia: 
o que é e o que faz” e “Qualidade da 
Água em Reservatórios”.

Segundo a gerente de Capacitação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (Singreh), Taciana 
Leme, a Educação a Distância possibilita 
a troca de experiências entre represen-
tantes de instituições que fazem parte 
do Sistema. “As ferramentas a distância 
permitem que os alunos estabeleçam 
um diálogo continuado com outros ato-
res do Singreh que enfrentam desafios 
semelhantes na gestão das águas”, des-
taca. Para Leme, outra vantagem é que 
a EaD permite que a mesma pessoa par-
ticipe de vários cursos com custo baixo.

A irrigação é o setor que consome 72% 
das águas nas bacias hidrográficas, se-
gundo dados do Relatório de Conjuntura 
dos Recursos Hídricos no Brasil. Por isso, 
em 2012 a ANA promoveu dois cursos 
com os temas “Manejo na Irrigação: 

Onde, Quando e Quanto Irrigar” e “Ava-
liação de Equipamentos para Irrigação”. 
As aulas aconteceram em 14 cidades 
escolhidas por serem polos de irrigação, 
como: Cristalina (GO), Paranapanema 
(SP) e Petrolina (PE). Mais de 700 profis-
sionais que trabalham diretamente com 
irrigação participaram das aulas.

Segurança de barragens foi outro tema 
recorrente em 2012, já que a Agência 
passou a fiscalizar a segurança de bar-
ragens a partir da entrada em vigor da 
Lei nº 12.334/2010. Brasília, Fortaleza, 
Porto Alegre, Presidente Prudente (SP) 
e Salvador receberam nove turmas pre-
senciais, nas quais 166 especialistas 
participaram.

O Projeto Água – Conhecimento para 
Gestão, uma parceria da ANA com a 
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 
(PTI) e com a Itaipu Binacional, permi-
tiu a capacitação de 885 alunos brasi-
leiros e estrangeiros, sendo 90% em 
cursos EaD e o restante em eventos 
semipresenciais. Os cursos foram mi-
nistrados em português, espanhol e de 
forma bilíngue, já que um dos objetivos 
da parceria é desenvolver ações de co-
municação, difusão, mobilização social, 
capacitação e educação para a gestão 
de recursos hídricos no Brasil e demais 
países da América Latina.

Uma das atribuições legais da ANA, 
estabelecida pela Lei nº 9.984/2000, é   
capacitar os membros do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singeh), formado por órgãos 
gestores estaduais de recursos hídricos, 
comitês de bacia, integrantes dos con-
selhos estaduais e nacional recursos 
hídricos. O objetivo desses cursos é dis-
seminar conhecimentos sobre a Lei da 
Águas e seus instrumentos de gestão e 
aparelhar esses especialistas com co-
nhecimentos específicos para a imple-

mentação Política Nacional de Recursos 
Hídricos em suas regiões.

Entre os vários temas técnicos ensi-
nados estão a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos; o enquadramento 
dos corpos d’águas por classificação 
de uso, que considera a qualidade da 
água; a elaboração de planos de bacia; 
formação de comitês de bacias; emis-
são de outorga; e o cadastramento de 
usuários, por exemplo. Para 2013 a 
previsão é de que sejam oferecidos 24 
cursos (166 turmas) com mais de nove 
mil vagas. Desde 2001, a ANA capacitou 
20.538 profissionais.

Desde 2010, o orçamento da ANA para 
a capacitação de especialistas tem au-
mentado consideravelmente, passando 
de R$ 1,4 milhão para R$ 3,3 milhões 
em 2011. No ano passado o valor che-
gou a R$ 5,3 milhões, que contou com 
uma aplicação de 90% deste valor. 

Além dos recursos financeiros, 2012 foi 
um marco em termos de planejamento 
plurianual dos cursos. Isso possibilitou 
a implantação de projetos mais estru-
turantes e de maior alcance, ampliando 
as ações de capacitação da ANA para 
o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (Singreh), confor-
me determina a lei de criação da ANA 
(9.984/2000). As ações de capacitação 
têm como público os diversos atores 
atuantes no Sistema, como: usuários 
de água, órgãos gestores, membros de 
organismos de bacia.

Além disso, as capacitações procuram 
estimular a participação da sociedade 
na gestão dos recursos hídricos e no 
uso sustentável da água, com a difusão 
de conhecimentos, boas práticas e esti-
mulando a mobilização de formadores 
de opinião e jovens. 

Mais de sete mil recebem capacitação
em gestão de recursos hídricos em 2012
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Mauro Cabral e Carlos Eduardo Sé, do 
Núcleo Rural Pipiripau, foram os dois 
primeiros produtores a assinar contrato 
com o Programa Produtor de Água no Pi-
piripau em cerimônia realizada em 17 de 
outubro, na sede da Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico 
do Distrito Federal (Adasa), que coor-
dena o trabalho. A Agência Nacional de 
Águas (ANA), formuladora do Programa, 
e mais 12 instituições governamentais e 
não governamentais participam da ini-
ciativa. A seleção de novos projetos con-
tinua e mais contratos serão assinados.

Para o produtor Mauro Cabral, a região 
do Pipiripau precisa de mais iniciativas 
como o Produtor de Água. “É gratifi-
cante ver o esforço de todos em busca 
da sustentabilidade hídrica do Distrito 
Federal. Este é o início de um grande 
trabalho. Eu faço isso [práticas conser-
vacionistas] pelos meus filhos e pelas 
futuras gerações”,afirmou.

O Produtor de Água no Pipiripau, bacia 
que abastece Planaltina (DF), prevê in-
vestimentos da ordem de R$ 40 milhões 
num prazo de dez anos e tem por finali-
dade promover a recuperação ambien-
tal da bacia. A iniciativa utiliza o paga-
mento por serviços ambientais como 
estratégia para incentivar a adoção das 
práticas de conservação de água e solo, 
como: cercamento de nascentes, plantio 
de matas ciliares, adequação de estra-
das rurais, construção de barraginhas e 
demais iniciativas que facilitem a infil-
tração de água a fim de evitar a erosão 
e o assoreamento de rios. Os projetos 
selecionados receberão os recursos por 
cinco anos, desde que as metas de pre-
servação estabelecidas em contrato se-
jam comprovadamente cumpridas.

Desde o Dia Mundial da Água, 22 de 
março, as instituições realizadoras do 
Programa lançaram o edital de seleção 
de projetos para o Produtor de Água no 

Pipiripau que resultem em: conservação 
do solo, conservação de remanescentes 
de vegetação nativa e restauração ou 
conservação de Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e/ou Reserva Legal. 
Até 1º de abril de 2013 os produtores 
rurais das sub-bacias do ribeirão Pipi-
ripau e do córrego Taquara, que abas-
tecem Planaltina, poderão apresentar 
suas propostas.

Ao final de cada trimestre será efetu-
ada uma seleção e publicação de pro-
postas que atendam aos critérios defi-
nidos no edital. Tais propostas deverão 
ser entregues à Adasa no prazo não 
inferior a cinco dias úteis, antes do tér-
mino do trimestre. Propostas apresen-
tadas fora deste período serão acres-
centadas àquelas que serão julgadas 
no trimestre seguinte.

Cálculo dos valores a serem pagos

Na modalidade de conservação de solo, 
o valor a ser pago ao produtor rural 
considera o percentual de abatimento de 
erosão por hectare/ano na propriedade 
selecionada pelo Produtor de Água, 
variando de R$ 30 a R$ 80. Nas ações 
de restauração ou conservação de Área 
de Preservação Permanente ou Reserva 
Legal, o cálculo se dá por hectare por 
ano de vegetação nativa plantada ou 
preservada, que vai de R$ 50 a R$ 200. 
Para a modalidade de conservação de 
remanescentes de vegetação nativa, os 
valores variam de R$ 40 a R$ 160 por 
hectare preservado por ano.

A bacia do Pipiripau

As águas do Pipiripau abastecem 180 
mil habitantes de Planaltina. Na região 
existem cerca de 260 usuários de água 
cadastrados nos bancos de dados da 
ANA e Adasa, sendo que 78% deles 
fazem uso da água para irrigação, 
principalmente de hortaliças, em 

especial por conta do canal de irrigação 
Santos Dumont. Outros usos expressivos 
são para dessedentação de animais e 
aquicultura. As áreas agrícolas desta 
bacia hidrográfica ocupam cerca de 70% 
de sua área total. Portanto, é perceptível 
a importância dessa rede de drenagem 
natural para o abastecimento humano 
e produção socioeconômica local, 
bem como o conflito pelo uso da água 
existente na bacia. 

Produtor de Água

O Programa Produtor de Água, 
concebido pela ANA em 2001, tem 
como objetivo a revitalização ambiental 
de bacias hidrográficas. De acordo com 
sua metodologia, o resultado das ações 
implantadas em uma bacia hidrográfica 
pode ser verificado pela melhoria 
da qualidade e aumento da vazão e 
permanência de água ao longo do ano 
nos cursos d’água. Saiba mais em: www.
ana.gov.br/produagua. 

Além da ANA e da Adasa, fazem parte 
do Produtor de Água no Pipiripau: 
Ministério da Integração Nacional 
(MI), Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal (Caesb), 
Secretaria de Estado de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural do Distrito 
Federal (Seagri-DF), Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do Distrito Federal 
(Semarh-DF), Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal (Ibram), Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal (Emater-DF), 
Fundação Banco do Brasil (FBB), Banco 
do Brasil, Fundação Universidade de 
Brasília (FUB), The Nature Conservancy 
(TNC), WWF-Brasil e Serviço Social da 
Indústria (Sesi).

Produtor de Água no Pipiripau assina
primeiros contratos   
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A Agência Nacional de Águas (ANA) 
publicou em outubro no Diário Oficial da 
União a lista de estações de tratamento 
de esgotos selecionadas para receber 
os recursos do Programa Despoluição 
de Bacias Hidrográficas (Prodes), 
que chegam a R$ 50 milhões. Os três 
empreendimentos mais bem avaliados 
foram a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Serraria, em Porto Alegre; 
ETE Central, em Jacareí (SP); e ETE 
Patos de Minas, em Patos de Minas 
(MG). As estações beneficiarão 1,45 
milhão de habitantes.

O Prodes visa a incentivar a implantação 
ou ampliação de estações de tratamento 
para reduzir os níveis de poluição em 
bacias hidrográficas, com prioridade 
para as bacias dos rios São Francisco, 
Doce, Paraíba do Sul, Paranaíba e 
Piranhas-Açu. Também conhecido 
como “programa de compra de esgoto 
tratado”, o Prodes paga pelo esgoto que 
efetivamente recebe tratamento – desde 
que cumpridas as condições previstas 
em contrato (metas de remoção de 
carga poluidora) – em vez de financiar 
obras ou equipamentos. A seleção 
dos empreendimentos corresponde 
a uma expectativa de contratação, 
condicionada à disponibilidade 
financeira do Programa. 

Podem participar do Prodes os 
empreendimentos destinados ao 
tratamento de esgotos com capacidade 
inicial de tratamento de pelo menos 
270kg de DBO (carga orgânica) por dia, 
cujos recursos para implantação da 
estação não venham da União. Podem 
se inscrever estações ainda não iniciadas 
ou em fase de construção com até 70% 
do orçamento executado, e ampliação 
ou melhorias de estações, desde que 
representem um aumento da carga 
orgânica tratada ou da eficiência do 
tratamento.

Para classificar os empreendimentos 

inscritos, a ANA considerou diversos 
fatores, entre os quais: porte e eficiência 
do processo de tratamento empregado,  
localização das estações em regiões 
que contavam com comitês de bacias 
instalados e em pleno funcionamento 
até 31 de dezembro de 2011 e  
localização em bacias prioritárias em 
termos de qualidade das águas.

A seleção do Prodes também considera 

se o empreendimento está em 
municípios nos quais o Atlas Brasil – 
Abastecimento Urbano de Água, da 
ANA, tenha identificado a necessidade 
de investimentos em tratamento dos 
esgotos para proteção dos mananciais 
de sistemas de produção de água, entre 
outros critérios. Segundo o Relatório 
de Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil – Informe 2012, o Brasil trata 
cerca de 30% dos esgotos domésticos.

Conheça o Prodes

Desde seu início, em 2001, o Programa 
contratou 55 empreendimentos que 
atenderam a cerca de 5,56 milhões de 
brasileiros e desembolsou R$ 200,82 
milhões pelo esgoto tratado. Esses 
recursos alavancaram investimentos de 
R$ 720,71 milhões dos prestadores de 
serviços de saneamento na implantação 
das estações de tratamento de esgotos. 

Após o lançamento do edital e a inscri-
ção dos empreendimentos, as propos-
tas são analisadas pela ANA. Depois da 
fase de habilitação e seleção, o próxi-

mo passo é contratar os projetos. Em 
seguida, os recursos são aplicados num 
fundo de investimento do Prodes na 
Caixa Econômica Federal. O dinheiro só 
é  liberado quando as ETEs estão ope-
rando plenamente e atingindo as metas 
definidas em contrato, o que é auferido 
pelas certificações trimestrais realiza-
das pela Agência.

Durante o Fórum Mundial da Água em 
Marselha, França, o Prodes foi apresen-
tado pela Agência Nacional de Águas 
como uma boa prática brasileira de in-
centivo à despoluição de rios.

Prodes contrata empreendimentos
de tratamento de esgotos
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    Critério     Pontuação Máxima
População atendida e eficiência no 
tratamento

60

Existência de Comitê de Bacia em 
funcionamento

5

Localização do empreendimento em 
bacia prioritária

15

Municípios priorizados no Atlas Brasil 5
Destinação de recursos ao Prodes pelos 
Comitês

10

Empreendimento previsto em planos 
de recursos hídricos, programas de 
investimentos, etc.

5

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100
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A quarta edição do Prêmio Ano foi re-
forçada com mais uma categoria: água 
e cultura. Agora a premiação reconhe-
ce iniciativas em oito temas: governo, 
empresas, organinizações não gover-
namentais, organismos de bacia, ensi-
no, pesquiso e inovação tecnológica, 
imprensa e água e patrimônio cultural.   
A última premiação aconteceu em 5 de 
dezembro, na Caixa Cultural de Brasí-
lia. Na solenidade foram reconhecidas 
iniciativas que apontam caminhos para 
assegurar água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para o desenvolvi-
mento e a qualidade de vida das atuais 
e futuras gerações. No ano passado, a 
Agência Nacional de Águas, realizadora 
do Prêmio que conta com patrocínio ex-
clusivo da Caixa Econômica Federal, re-
cebeu a inscrição de 363 projetos. 

Rio Grande do Sul e Sergipe receberam 
dois prêmios cada: nas caegorias Ensino 
e ONG (RS) e Governo e Organismo de 
Bacia (SE). Os outros quatro Troféus, pe-
ças criadas pelo mestre-vidreiro italiano 
Mario Seguso, foram para: Mato Grosso, 
na categoria Imprensa; Minas Gerais, na 
categoria Pesquisa e Inovação Tecnológi-
ca; Pernambuco, pelo projeto de Água e 
Patrimônio Cultural,  e São Paulo, Empre-
sas. Com o resultado, os paulistas acumu-
lam seis vencedores, seguidos por três 
iniciativas gaúchas. Os finalistas estive-
ram em Brasília, com as despesas pagas, 
para participar da solenidade.

O aspecto nacional da premiação ficou 
claro com a divisão dos 24 finalistas, que 
representaram todas as cinco regiões do 
País: Minas Gerais (4), Paraná (3), Rio 
Grande do Sul (3), São Paulo (3), Pernam-
buco (2), Santa Catarina (2), Sergipe (2), 
Bahia (1), Ceará (1), Distrito Federal (1), 
Mato Grosso (1) e Roraima (1). Os repre-
sentantes de cada um dos projetos foram 
homenageados com um quadro da ar-
tista plástica brasiliense Juliana Limeira, 
contendo paisagens naturais brasileiras.

Segundo o diretor-presidente da Agên-
cia Nacional de Águas, Vicente Andreu, 
a premiação contribui para o reconhe-
cimento e a continuidade das iniciativas 
participantes. “Olhando os finalistas e 
premiados das edições anteriores, po-
demos constatar que o Prêmio ANA é 
muito importante para a consolidação 
desses projetos”, destaca.

Entre outras autoridades, participaram 
da solenidade o ministro interino do 
Meio Ambiente, Francisco Gaetani; os 
senadores Rodrigo Rolemberg e Romero 
Jucá; o diretor-geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hub-
ner; e o ex-diretor-presidente da ANA 
José Machado, representando o minis-
tro da Integração Nacional; o vice-presi-
dente de Governo e Habitação da Caixa 
Econômica Federal, José Urbano Duarte; 
e o presidente da Rede Brasil de Organis-
mos de Bacia (Rebob), Lupércio Ziroldo.

Durante a solenidade a Agência lançou o 
Banco de Projetos do Prêmio ANA, que 
reúne no site da premiação informações 
de trabalhos que já foram finalistas e 
vencedores de todas as edições, com 
o objetivo divulgá-los para que as boas 
práticas possam ser replicadas pelo Bra-
sil. Também houve uma homenagem ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) em reconhecimen-
to aos esforços e iniciativas desenvol-
vidos pela instituição – ao longo de 75 
anos – na identificação, documentação, 
proteção e promoção do patrimônio na-
tural e cultural brasileiro.
O Prêmio ANA é concedido a cada dois 
anos desde 2006. Em 2012, o Prêmio re-
cebeu apoio da Rede Brasil de Organis-
mos de Bacia.

Para cada categoria, a Comissão Julga-
dora seleciona três iniciativas finalistas 
e, entre elas, uma vencedora. A Comis-
são é composta por membros externos 
à Agência e com notório saber sobre 
recursos hídricos, meio ambiente, pa-
trimônio cultural ou jornalismo. Os cri-
térios de avaliação dos trabalhos levam  
em consideração: efetividade; potencial 
de difusão/replicação; adesão social; 
originalidade; impactos social, cultural e 
ambiental; e sustentabilidade financeira 
(quando aplicável). Apenas a categoria 
Água e Patrimônio Cultural contou com 
critérios específicos.

Prêmio ANA tem nova categoria: Água e Cultura 
Al

be
rt

o 
Ru

y 
/ 

Ba
nc

o 
de

 Im
ag

en
s A

N
A



Balanço das Águas - 15

Professor titular de Engenharia Am-
biental do Departamento de Engenha-
ria Hidráulica e Sanitária da Universida-
de de São Paulo (USP) e ex-diretor da 
Agência Nacional de Águas, Benedito 
Braga foi eleito o novo presidente do 
Conselho Mundial da Água, em substi-
tuição ao francês Loïc Fauchon.

É a primeira vez que um brasileiro 
ocupa o cargo. Atualmente, o Brasil 
possui quatro representantes no 
quadro de governadores do Conselho 
Mundial da Água. O chamado grupo de 
governadores do Conselho é composto 
por 36 especialistas que representam 
instituições de vários países com 
direito a voto no Conselho. 

Braga é graduado em Engenharia 
Civil pela Universidade de São Paulo,  
mestre  em Hidrologia pela Stanford 
University e em Hidráulica pela Usp 
e doutor em Recursos Hídricos pela 
Stanford University.  

Ele integrou a Diretoria Colegiada 
da Agencia Nacional de Águas desde 
sua criação, em 2000, até 2009. Foi 
presidente da International Water 
Resources Association IWRA de 1998-
2000 e  vice-presidente do Conselho 
Mundial da Água e responsável pelos
Fóruns Mundiais da Água de Haia 
(Holanda), Kyoto (Japão), México e 
Istambul (Turquia). Também presidiu 

o International Forum Committee, que 
organizou 6º Forum Mundial da Água 
em Marselha, França. 

Braga ocupou o cargo de Presidente 
do Conselho Intergovernamental do 
Programa Hidrológico Internacional 
da UNESCO (2009-2010). Em 2002 
recebeu em Madrid o Crystal Drop 
Award da IWRA em reconhecimento à 
sua contribuição à gestão de recursos 
hídricos em nível mundial. Em 2009 
foi condecorado com a ordem do 
mérito de Tiradentes pelo Governo 
de Minas Gerais e recebeu o título 
de membro honorário da American 
Water Resources Association em 
Seattle, EUA. O prof. Braga desenvolve 
trabalhos técnico-científicos na área 
de planejamento e gestão de recursos 
hídricos com ênfase na resolução de 
conflitos com múltiplos objetivos.

A Agência Nacional de Águas é membro 
do Conselho Mundial da Água, onde  
está representada pelo diretor Paulo 
Varela (titular) e pelo superintendente 
de Implentaçao de Programas e Pro-
jetos, Ricardo Medeiros (suplente). Os 
outros representantes brasileiros são 
Lupércio Ziroldo, presidente da Rede 
Lationo Americana de Organismos de 
Bacia (Relob); e Nilton Azevedo, da As-
sociação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústria e Base (Abdib).

A votação que elegeu Braga, e o 
quadro de governadores, ocorreu em 
novembro, em Marselha, na França, na 
sede do Conselho Mundial da Água. A 
ANA foi a quarta instituição a receber 
mais votos, atrás de duas instituições 
francesas e uma sul coreana.
 
Conselho Mundial da Água

Criado em 1997, o Conselho Mundial 
da Água conta com representantes de 
mais de 30 países e tem como objetivo 
agregar segmentos e instituições en-
volvidas com o tema recursos hídricos. 
Sua composição atual coloca o Brasil na 
condição de um dos principais países 
do mundo em termos de representa-
ção nacional e maior reprsentante da 
América Latina. O Conselho Mundial da 
Água realiza o principal evento interna-
cional sobre o tema: o Fórum Mundial 
da Água, que este ano aconteceu em 
Marselha, em março.

ANA renova participação no Conselho Mundial da
Água, que agora é presidida por um brasileiro

INTERNACIONAL
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Discussões do Fórum Mundial da Água 
pautaram Rio+20

Três assuntos permearam o 6º Fórum Mun-
dial da Água, que aconteceu em março de 
2012, em Marselha, na França. Em várias 
das mais de cem sessões distribuídas pela 
semana, especialistas, membros de gover-
nos e representantes da sociedade civil 
defenderam um maior comprometimento 
com o tema água na Rio+20, um mecanis-
mo de governança global da água e o apro-
fundamento das discussões e pesquisas so-
bre aumento da reservação, para garantir 
os usos múltiplos e enfrentar dos desafios 
impostos pelas mudanças climáticas. 

As conclusões do Fórum foram encaminha-
das à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento – Rio+20, em um esforço 
de fortalecer as discussões sobe o tema 
Conferência e conseguir dos governos com-
promissos e soluções concretas para o fu-
turo. Além de várias reuniões voltadas para 
o tema durante a Rio+20, duas iniciativas 
merecem destaque: a realização de uma 
sessão especial sobre água no âmbito dos 
“Diálogos para o Desenvolvimento Susten-
tável”, iniciativa inédita do governo brasilei-
ro que reforçou a participação popular na 
Rio+20; e a proposta da Hungria de sediar 
em 2013 uma conferência das Naçoes Uni-
das sobre Recursos Hídricos.  

A declaração ministerial do Fórum Mundial 
da Água reforçou o compromisso de garan-
tir o bem estar e o acesso a água, contribuir 
para o desenvolvimento econômico e man-
ter o tema nas convenções internacionais. 

A delegação brasileira, chefiada pela 
ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, foi a maior do evento. Cerca 
de 250 brasileiros entre representares 
de governos, de empresas privadas e 
da sociedade civil estiveram no Fórum. 
O Pavilhão Brasil contou com 40 insti-
tuições públicas e privadas, de vários 

setores usuários como hidroenegia, 
saneamento, irrigação, regulação e 
outros. O espaço também abrigou pa-
lestras paralelas às sessões técnicas do 
Fórum, com temas variados como água 
e energia, gestão, sáude, irrigação, in-
dústria e educação ambiental.

A forte presença e o comprometimento do 
Brasil reforçaram o interesse do País em se-
diar o 8º Fórum Mundial da Água, em 2018. 
O próximo, em março de 2015, será na Co-
réia do Sul. Sob o tema “Tempo de Solu-
ções”, o 6º Fórum Mundial da Água acabou 
com um acervo de mais de mil exemplos de 
boas práticas, apresentados por palestran-
tes de vários países, de acordo com Loïc 
Fouchon, presidente do Conselho Mundial 
da Água, entidade que realiza o Fórum a 
cada três anos. 

Os pagamentos por serviços ambientais fo-
ram um dos destaques das soluções apre-
sentadas. Vários países mostraram suas 
modalidades deste tipo de serviço. O pro-
grama Produto de Água, da Agência Nacio-
nal de Águas, despertou bastante interesse 
e foi tema de duas palestras. O Fórum con-
tou com uma sessão de parlamentares, da 
qual participaram seis brasileiros. Ao final 
do encontro, os parlamentares divulgaram 
um documento com vários compromissos, 
entre eles o que propõe o aumento do 
tema água nas agendas políticas.  

A ANA participou de sessões sobre gover-
nança global, mudanças climáticas, econo-
mia verde, Rio+20 e apresentou soluções 
sobre abastecimento, saneamento, paga-
mento por serviços ambientais, monitora-
mento hidrológico e acompanhamento de 
eventos críticos. 

Além da participação da ANA em 30 ses-
sões, discussões e mesas redondas do Fó-

rum, os diretores da Agência também fize-
ram vários encontros de relacionamento 
no Pavilhão Brasil e em pavilhões de outros 
países. Entre essas reuniões, estão o en-
contro com mebros da OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico), para discutir acordos de coopera-
ção e com representantes da CPLP (Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa), 
com quem a ANA acertou ajuda financeira 
para capacitação.  No total, o Pavilhão Bra-
sil abrigou 26 eventos organizados pelas 
40 instituições brasileiras que integram o 
Conselho Mundial da Água. 

Além da ANA, o Consórcio PCJ, Itaipu Bi-
nacional, Ministério da Integração Nacio-
nal, Santo Antônio Energia e várias outras 
instituições fizeram palestras sobre vá-
rios temas no Pavilhão Brasil, como mo-
nitoramento e sistemas de alerta, água 
e energia, água e gênero. Com 345m², O 
Pavilhão Brasil contou com um auditório 
de 50m² com capacidade para 70 pesso-
as, café, lounge, media center e um es-
paço dedicado à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20). Cerca de 200 brasileiros 
participaram das atividades do 6º Fórum 
Mundial da Água e do Pavilhão Brasil.

O objetivo do Fórum é aumentar a im-
portância da água na agenda política dos 
governos, aprofundar discussões, trocar 
experiências para os atuais desafios e 
formular propostas concretas.

Toda a concepção do Pavilhão adotou o 
conceito ambiental sustentável, com ma-
terial certificado, distribuição de docu-
mentos digitais (no-paper) por meio de 
estações multimídias, com tela sensível 
ao toque para seleção e gravação de ar-
quivos em pen drive. 
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A Diretoria Colegiada da ANA decidiu 
encerrar as atividades da Unidades Ad-
ministrativas Regionais de Governador 
Valadares (MG) e Itumbiara (GO). Criadas 
em 2004 e 2008, respectivamente, essas  
UARs  foram constituídas para prestar as-
sistência técnica, administrativa e opera-
cional aos Comitês das Bacias Hidrográfi-
cas dos Rios Doce e Paranaíba. 

Durante o período em que funcionou, as 
UARs da ANA desempenharam funções im-
portantes para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, especial-
mente com relação aos instrumentos de 
gestão, como Planos de Recursos Hídricos. 

Em Itumbiara (GO), o escritório regional 
da ANA exerceu a função de secretaria 
executiva do Comitê da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Paranaíba (CBH-Paranaíba). En-
tre as principais atividades desenvolvidas 
destacaram-se o apoio administrativo para 
o funcionamento do comitê e a comunica-
ção de ações de mobilização para toda a 
comunidade da bacia hidrográfica. Em no-
vembro de 2011, o CBH-Paranaíba aprovou 
a indicação da Associação Multissetorial de 
Usuários de Recursos Hídricos da Bacia do 
Rio Araguari (ABHA) para desempenhar as 
funções de Agência de Água do comitê do  
Paranaíba. Em dezembro do mesmo ano, 
o CNRH aprovou a decisão e delegou tais 
competências à ABHA, com atuação auto-
rizada até 31 de dezembro de 2013, o que 
resultou na assinatura do contrato de ges-
tão entre a ANA e a agência de água, encer-
rando o apoio administrativo da  Agência.

Em Governador Valadares (MG) o apoio 
oferecido pela UAR-ANA foi fundamental 
para promover a integração dos sistemas 
de informação do cadastro, à outorga, à 
fiscalização e à cobrança ao Sistema Na-
cional de Informações sobre Recursos Hí-
dricos (Snirh); realizar campanhas de fisca-
lização integradas; promover a avaliação, 
o redimensionamento e a implementação 
de ações para modernização da rede hi-

drometeorológica e dos sistemas de alerta 
contra enchentes, entre outras ações. A 
colaboração da Agência foi essencial para 
consolidar a cobrança pelo uso dos recur-
sos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce, aprovada pelo comitê de bacia em 
março de 2011 e referendada pelo Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
três meses depois. A extinção da UAR Go-
vernador Valadares, em Minas Gerais, se 
deu em 1º de abril de 2012.

Hoje o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce (CBH-Doce) conta com o apoio do 
Instituto BioAtlântica (IBio) como entidade 
responsável por desempenhar as funções 
de Agência de Água da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce. O contrato de gestão entre a 
Agência Nacional de Águas e o IBio foi assi-
nado em novembro de 2011 e a cobrança 
já está implantada. Os recursos arrecada-
dos com a cobrança são integralmente apli-
cados em ações na própria bacia hidrográ-
fica, de acordo com definições do comitê. 
Em 2012 o total arrecadado pela cobrança 
na Bacia do Doce foi de R$ 3.450.856,88. 

A ANA já já teve Unidades Administrati-
vas Regionais instaladas em cinco cida-
des brasileiras: Governador Valadares 
(MG), Manaus (AM), Salvador (BA), Ma-
ceió (AL) e Itumbiara (GO). O Regimento 
Interno da ANA (Resolução nº 567/2009) 
permite a instalação de UARs visando ao 
alcance dos objetivos institucionais e de-
termina que tais decisões são de compe-
tência da diretoria colegiada da Agência.

A Resolução que criou o escritório regional 
de Govermador Valadres, em março de 
2004, previu seu funcionamento por um 
ano, mas outros normativos publicados 
permitiram seu funcionamento até 2012,  
às necessidades da bacia hidrográfica. A 
Bacia amazônica também ganhou apoio 
de técnicos da ANA em sua Unidade Admi-
nistrativa Regional de Manaus. Criada em 
2005, a UAR Manaus manteve suas ati-
vidades até abril de 2008, sempre tendo 

como meta especial zelar pela boa con-
secução das ações relativas à rede hi-
drometeorológica em operação naquele 
Estado – fruto de acordo de cooperação 
com a Presidência da República (Censi-
pam) e com o Comando da Aeronáutica 
(CCSIVAM). 

A terceira UAR instalada foi a de Salvador 
(BA), em dezembro de 2005. De acordo 
com a Resolução ANA nº 516 do mesmo 
ano, a unidade ficaria ativa por um ano, 
porém, teve seu funcionamento prorroga-
do por mais dois anos  – o que representou 
um grande ganho para o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). 
Foi extinta apenas em 2008.

O Estado de Alagoas também contou com 
o apoio técnico de servidores da Agência 
Nacional de Águas. Em março de 2008, 
por meio da Resolução ANA nº 50, o Es-
tado ganhou a UAR Maceió, cujo objetivo 
era o de prestar assistência técnica, ad-
ministrativa e operacional ao CBHSF em 
substituição à UAR Salvador. O escritório 
de Maceió ficou ativo por dois anos.

A última Unidade Administrativa Regio-
nal a ser autorizada pela diretoria da 
ANA foi a de Itumbiara, no Goiás. Sua 
criação se deu por meio da Resolução 
ANA nº 572/2008, que previa o apoio 
ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba (CBH-Paranaíba). A extinção 
se deu em 1º de maio de 2012.

Agência encerra atividades em unidades regionais

ANA
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Passados quase 12 anos de sua criação, a 
Agência Nacional de Águas obteve do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP) autorização para realizar um 
concurso público para candidatos com en-
sino médio completo.

O quarto concurso da ANA objetivou o 
provimento de 45 cargos de Técnico Admi-
nistrativo do quadro de pessoal efetivo da 
Agência, dos quais 5% (três vagas) foram 
destinados aos candidatos portadores de 
necessidades especiais. Todas as vagas são 
para lotação em Brasília.

Executado pela Cetro Concursos, Consulto-
ria e Administração, o certame contou com 
mais de 27 mil inscritos para as provas ob-
jetivas e para a discursiva, ambas realizadas 
em 11 de novembro de 2012. A demanda 
registrada foi de 650,88 candidatos por vaga 
de ampla concorrência e de 86,33 candida-
tos para cada vaga destinada aos portado-
res de necessidades especiais.

Criada pela Lei nº 9.984/2000, a Agência Na-
cional de Águas, autarquia vinculada ao Minis-
tério do Meio Ambiente, já realizou três con-
cursos públicos para o provimento de cargos 

de nível superior.  O primeiro concurso foi 
realizado em 2002 e deu posse a 92 Espe-
cialistas em Recursos Hídricos e a 10 Espe-
cialistas em Geoprocessamento. A turma do 
concurso de 2006 foi de 42 e 6, respectiva-
mente, além de 40 Analistas Administrati-
vos. O último certame para cargos de nível 
superior, realizado em 2008, empossou 38 
Analistas Administrativos em diversas áreas 
do conhecimento, além dos especialistas 
(100 em Recursos Hídricos e 13 em Geopro-
cessamento). Atualmente o efetivo de ser-
vidores concursados da ANA é de 284 pes-
soas, com lotação em sua sede, em Brasília.

ANA realiza primeiro concurso para nível médio



Ministério do
Meio Ambiente


