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Nesta edição do Balanço das Águas, a Agência Nacional de Águas apresenta uma novidade para os mais de 
200 comitês de bacias hidrográficas. Inspirado no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão 
das Águas (PROGESTÃO), que oferece incentivos financeiros aos órgãos gestores de recursos hídricos que 
cumprirem metas pactuadas, a ANA lança o PROCOMITÊS, programa com metodologia semelhante que 
vai beneficiar os comitês estaduais. Outra novidade é que o PROGESTÃO, que já funciona em todos os 
estados e no Distrito Federal, agora tem uma página especial no site da Agência (progestao.ana.gov.br), 
onde os internautas podem acompanhar o andamento das metas de cada unidade da Federação!

Sobre a crise hídrica, ainda preocupa a situação do Nordeste que enfrenta seu quinto ano de estiagem 
severa, o que inspira cuidados e requer o estabelecimento de regras especiais de uso da água na região. A 
boa notícia é que a bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu aprovou o seu plano integrado de recursos hídricos. 
No Sudeste, as chuvas do início do ano contribuíram para recuperar os reservatórios do Paraíba do Sul e do 
Sistema Cantareira, que já contam com níveis mais confortáveis de armazenamento em comparação a 2015. 
No Cantareira, neste segundo semestre, começa a fase de reuniões técnicas e debates sobre as propostas 
de renovação da outorga do principal sistema que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. 

Outra novidade desta edição é o primeiro curso de mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos, 
uma parceria entre a Agência Nacional de Águas e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Outra parceria importante foi a que resultou no Levantamento da Agricultura 
Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil, trabalho realizado junto com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), que vai ajudar a obter informações sobre o uso de água por esse importante 
setor e lançar luz sobre políticas públicas necessárias.

A Agência Nacional de Águas integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH), instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) através da Lei nº 9.433/97, 
conhecida como Lei das Águas. Vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, a ANA é a entidade federal 
responsável pela implementação da PNRH, por apoiar os órgãos integrantes do SINGREH e por regular 
o acesso aos recursos hídricos de domínio da União.

Boa leitura!
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Depois de cinco anos seguidos de 
baixas precipitações no Semiárido 
do Nordeste, a região permanece 
em situação crítica em termos de 
disponibilidade hídrica, já que os 
índices de chuvas de 2016 não têm 
sido suficientes nem mesmo para a 
manutenção dos estoques, na maio-
ria dos casos em parte devido ao fe-
nômeno climático El Niño. A compa-
ração do nível de armazenamento 
dos reservatórios do Semiárido em 
julho deste ano com julho do ano 
passado mostra nova queda de vo-
lume no Ceará, na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte. As exceções foram 
a Bahia, Pernambuco e o Piauí. O 
volume do reservatório equivalente 
da Região Nordeste, considerando 
os empreendimentos com capacida-
de maior ou igual a 10 hectômetros, 
ou seja, que podem armazenar pelo 
menos dez bilhões de litros, era de 
21,7% no início de julho. Dos 533 re-
servatórios que a ANA monitora na 

Sob influência do El Niño, 
reservatórios do Nordeste 
acumulam apenas 21% do 
volume equivalente 

região, 119 estão vazios. Em julho 
de 2012, o volume do reservatório 
equivalente da Região Nordeste es-
tava em 58,6%. O período de chuvas 
deste ano no sertão Nordestino, 
que vai até maio, chega ao fim com 
casos críticos que ensejam acom-
panhamento constante e regras de 
restrição do uso da água por parte 
da ANA e dos órgãos gestores dos 
respectivos estados. É o caso do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba que 
dividem os açudes Curema e Mãe 
d’Água, na Bacia do Rio Piranhas e 
Açu, e seguem regras especiais de 
usos nos rios e reservatórios des-
de setembro de 2013. Em Campina 
Grande, no entorno do açude Epitá-
cio Pessoa, conhecido como Boquei-
rão, a irrigação está suspensa desde 
julho de 2014 e houve corte 20% na 
captação da companhia de sanea-
mento, a CAGEPA. Há regras de uso 
também no reservatório Armando 
Ribeiro Gonçalves (RN).

BALANÇO das ÁGUAS

Regulação

Reservatório em Santa Luzia (PB)
Zig Koch / Banco de Imagens ANA
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Para conviver melhor com os im-
pactos gerados pela forte seca dos 
últimos anos no Semiárido, a ANA 
adotou diversas ações regulató-
rias emergenciais com o objetivo 
de atender ao disposto na Lei nº 
9.433/97, que prioriza o abasteci-
mento humano e a dessedentação 
animal em situações de escassez 
hídrica. No ano passado, em parce-
ria com os órgãos gestores locais de 
recursos hídricos, a ANA definiu 20 
alocações especiais de água. Este 
ano estão previstas a implementa-
ção de 32 regras especiais de alo-

cação de água, por causa da seca. 
Clique aqui para conhecer as regras 
especiais de alocação de água vi-
gentes. Mantida a economia pelos 
usuários, as regras devem ser sufi-
cientes para levar os estoques até o 
início de 2017, quando as águas da 
transposição do rio São Francisco, 
prevista para começar a operar no 
final de 2016, já deverão abastecer 
essas localidades (Eixo Leste no caso 
de Campina Grande e Norte no caso 
do Piancó-Piranhas-Açu). Situação 
mais grave é a do agreste pernam-
bucano, onde, a exemplo do litoral 

nordestino, o período de chuvas se 
estende até julho ou agosto. A ANA, 
em parceria com o órgão gestor es-
tadual, está trabalhando na defini-
ção de regras de restrição de uso no 
entorno de cinco reservatórios que 
devem começar a valer no segun-
do semestre. Embora o Eixo Leste 
da transposição do São Francisco 
também seja a solução estruturante 
para a região, o início de operação 
da obra ainda não será suficiente, 
pois é preciso construir o ramal e a 
adutora do Agreste para a água che-
gar a essas localidades.

Evolução do volume do Reservatório Equivalente do Nordeste entre julho de 2012 e julho de 2016
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http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/alocacao_agua.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/alocacao_agua.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/alocacao_agua.aspx
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Vistorias de segurança de barragens
sobem 372% entre 2012 e 2015

O Relatório de Segurança de Barragens 
2015, enviado ao Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) em maio deste 
ano, mostra um aumento no número de  
barragens cadastradas no País, que saltou 
de 6.309 em 2012 para 17.259 até o ano 
passado. O documento considera o perí-
odo entre outubro de 2013 e setembro 
de 2014. As regras da Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), que entre 
outras providências prevê o cadastramen-
to desses empreendimentos, refere-se a 
barramentos cuja água seja destinada para 
qualquer uso, à disposição final de rejeitos, 
como é o caso da mineração, por exemplo, 
e à acumulação de resíduos industriais. Ao 
longo dos cinco anos de existência da PNSB 
é possível observar avanços principalmen-
te relacionados ao cadastro de barragens 
e à fiscalização dessas estruturas. Segundo 
a Lei  nº 12.334/2010, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Segurança de Barragens, 
cabe à ANA a missão de enviar a cada ano 
o Relatório para o CNRH, que possui infor-
mações sobre o estágio de implementação 
da PNSB, relatos de eventos adversos com 
essas estruturas, informações sobre a ne-
cessidade de recursos orçamentários para 
correção de situações de risco com barra-
gens públicas e os resultados obtidos com 
os recursos empregados nas ações de segu-
rança das barragens no Brasil. 

Em termos de fiscalização, houve um au-
mento significativo do número de barra-
gens vistoriadas, que passaram de 188 em 
2012, sendo que 38 foram realizadas por 
órgãos federais, para 701 em 2015, com 
197 feitas por órgãos federais, um aumen-
to de 372%. Entre 2013 e 2015, a ANA re-
alizou 119 campanhas de fiscalização de 
segurança de barragens (57,3% das visto-
rias federais). A Agência, além de ser fisca-
lizadora de barramentos de usos múltiplos 
que outorgou (exceto para fins de aprovei-
tamento hidrelétrico), possui atribuições, 
como: implantar e gerir o Sistema Nacional 
de Informações sobre Segurança de Barra-
gens (SNISB), promover a articulação entre 
os órgãos fiscalizadores de segurança de 
barragens e coordenar a elaboração do Re-
latório de Segurança de Barragens, promo-
vendo a consolidação e a compilação dos 
dados existentes informados pelos estados.

Em novembro de 2015 houve o rompimen-
to da barragem de rejeitos da mineradora 
Samarco em Mariana (MG), o mais grave 
acidente envolvendo barragem de minério 
já registrado no mundo. (leia mais nas pági-
nas 8 e 9). Em 2014 aconteceram acidentes 
em barragens do Amapá, de Goiás e de Mi-
nas Gerais, o que caracterizou o ano como 
sendo o de maior número de acidentes 
desde 2011, quando a ANA passou a acom-
panhar a situação dos barramentos.

Fiscalizadores fazem balanço da PNSB

De 27 a 28 de junho, representantes de 
órgãos federais e estaduais de seguran-
ça de barragens se reuniram na sede da 
Agência, em Brasília, para trocar experi-
ências sobre os desafios da regulamenta-
ção e fiscalização dos barramentos duran-
te a Oficina Fiscalizadores da Segurança 
de Barragens. No evento, os participantes 
avaliaram que os órgãos estaduais rece-
beram um desafio maior do que a capa-
cidade institucional, financeira e de recur-
sos humanos das entidades competentes 
para fiscalizar os empreendimentos. Ou-
tro ponto levantado foi a indefinição de 
qual instituição é responsável pela fisca-
lização das centrais geradoras de energia 
(CGH), que são aquelas as quais possuem 
até 1 megawatt (MW) de potência insta-
lada. Isso acontece porque uma CGH não 
possui uma autorização ou concessão, 
mas um registro. Esta situação é diferente 
das pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 
entre 1,1 e 30MW, e usinas hidrelétricas 
(UHE), acima de 30MW. Em ambos os ca-
sos, a fiscalização fica a cargo da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Regras complementares

Com a publicação da Resolução ANA nº 
132/2016, em 24 de fevereiro deste ano, 
a instituição estabeleceu critérios comple-
mentares de classificação de barragens 
reguladas pela Agência no que diz res-
peito ao Dano Potencial Associado (DPA). 
A classificação quanto ao Dano Potencial 
Associado passa a contar com critérios 
complementares referentes aos impactos 
ambiental e socioeconômico, o que vai 
aumentar o volume de informações para 
definir esses impactos, complementando 
a Resolução nº 143/2012 do CNRH, docu-
mento que contém critérios gerais de clas-
sificação de barragens por categoria de 
risco, DPA e volume do reservatório.

Bacia do Piancó-
Piranhas-Açu recebe 

56% das campanhas de 
fiscalização da ANA

A seca que tem afligido o Semiári-
do nos últimos anos continuou em 
2015. Por isso, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) teve que estabe-
lecer regras de restrição de uso 
da água na bacia dos rios Piancó-
-Piranhas-Açu em parceria com a 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (AESA) 
e com o Instituto de Gestão das 
Águas do Estado do Rio Grande do 
Norte (IGARN). Esta bacia ocupa 
parte dos territórios paraibano e 
potiguar e passa por uma situação 
de escassez hídrica em virtude das 
poucas chuvas que vêm caindo na 
região. Cerca de 700 mil pessoas 
dependem das águas dos açudes 
de Curemas e Mãe d’Água e sofrem 
com a forte estiagem na bacia.

Para que essas regras sejam cum-
pridas, a ANA realizou 27 campa-
nhas de fiscalização do uso da água 
na bacia do Piancó-Piranhas-Açu e 
quatro campanhas de cadastramen-
to de usuários de recursos hídricos. 
Além destas ações, a Agência tam-
bém fiscalizou usuário nas bacias 
dos rios Descoberto (DF/GO); Doce 
(ES/MG); Grande (MG/SP); Javaés 
(GO/TO); Pardo (BA/MG); Paraíba 
do Sul (MG/RJ/SP); Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí (MG/SP); São Mar-
cos (DF/MG); São Mateus (MG/ES); 
e Verde Grande (BA/MG). Os espe-
cialistas da instituição fiscalizaram, 
ainda, os usos da água nos açudes 
São Gonçalo (PB) e Epitácio Pessoa 
(PB), que também passam por situ-
ação de escassez hídrica.

No total, a Agência Nacional de 
Águas realizou 57 campanhas em 
2015, abaixo das 64 do ano ante-
rior. No entanto, o total de vistorias 
subiu de 540 para 758 no período, 
assim como a quantidade de noti-
ficações, que passou de 203 para 
253. No total, as multas aplicadas 
chegaram a R$ 176,8 mil. Segundo 
a Lei nº 9.984/2000, que criou a 
Agência, cabe à instituição fiscalizar 
os usos de recursos hídricos em cor-
pos d’água de domínio da União.

Barragens vistoriadas

701

188

20152012

Fiscalização federal + estadual
Fiscalização federal

38

197

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2016/132-2016.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2016/132-2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9984.htm
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Regras de uso garantem oferta de água
em bacias e reservatórios estratégicos

Regulação

Reservatório Jacareí (SP), no Sistema CantareiraDaniel Cardim / Banco de Imagens ANA

A estiagem que o Brasil enfrenta ao lon-
go dos últimos anos vem tornando ainda 
mais necessário o estabelecimento de re-
gras de uso da água em cursos d’água es-
tratégicos para o País. A regulação exerci-
da pela ANA no Sistema Cantareira (SP), 
nas bacias dos rios Paraíba do Sul (MG, 
RJ e SP), São Mateus (MG e ES) e no rio 
Negro (RS) são exemplos disso. 

Sistema Cantareira (SP)

A Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (SABESP), os Comi-
tês PCJ, o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê (CBH-AT) e o Instituto Mi-
neiro de Gestão das Águas (IGAM) en-
viaram suas propostas para renovação 
da outorga do Sistema Cantareira. Estas 
propostas serão discutidas em reuniões 
técnicas públicas marcadas para 28 e 29 
de julho respectivamente em São Paulo 
e Campinas (SP), regiões que recebem 
água do manancial. Após estes encon-
tros, a ANA e o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São 
Paulo terão até 30 de setembro para ana-
lisar o que foi proposto. A renovação da 
outorga terá até 31 de maio de 2017 para 
estar publicada. O Sistema Cantareira, 
principal manancial de São Paulo, é regu-
lado pela ANA juntamente com o DAEE, 
já que possui reservatórios de domínio 
da União e do Estado de São Paulo. Com 
o agravamento da crise hídrica as ações 
regulatórias se intensificaram. Antes 
desta situação, o Cantareira fornecia até 
33m³/s para a Região Metropolitana de 
São Paulo. Para julho e agosto, os órgãos 
determinaram a vazão máxima média de 
23m³/s. Sem este tipo de ação regulató-
ria, o Cantareira teria entrado em colapso 
e deixado de abastecer a população, que 
ficaria na dependência integral de siste-
mas produtores menores, sem garantia 
de pleno atendimento.

Rio Paraíba do Sul (RJ/SP/MG)

No Paraíba do Sul, o marco foi a homo-
logação, pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), do acordo firmado entre os três 
estados da bacia (Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo) e a União, representa-
da pela Agência Nacional de Águas, sobre 
as regras de operação dos reservatórios 
do sistema hídrico da bacia. Isso acon-
teceu em dezembro de 2015, após uma 
série de reuniões envolvendo represen-
tantes dos estados, além de membros 
do Comitê de Integração da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 
usuários e outros interessados. A nova 
resolução compatibiliza os atuais usos da 
bacia, como saneamento e produção de 
energia, com usos futuros, como a inter-
ligação entre os reservatórios Jaguari, na 
bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, no 
Sistema Cantareira, além de aumentar a 
segurança hídrica para atendimento aos 
usos múltiplos. Apenas após a normali-
zação do padrão de chuvas e emissão de 
comunicado da ANA, com anuência dos 
gestores estaduais, é que as regras serão 
aplicadas. A interligação dos reservató-
rios, quando efetivada, poderá garantir 
aportes adicionais de até 5,13m³/s de 
água da bacia do Paraíba do Sul ao Siste-
ma Cantareira, quando necessário.
 
Rio São Mateus (ES/MG)

Devido à forte escassez de água na re-
gião de abrangência da Bacia Hidrográ-
fica do Rio São Mateus (MG e ES), tam-
bém conhecido como rio Cricaré, a ANA 
estabeleceu quatro estados hidrológicos 
para definição de regras de uso da água 
dos rios interestaduais da bacia: Normal, 
Alerta, Restrição e Suspensão. Cada esta-
do definido obedece a limites mínimos 

do nível d’água no leito dos rios (cotas), 
em centímetros, levando em conta as 
medições feitas na estação fluviométrica 
Boca da Vala, a cerca de 40km a montan-
te (rio acima) da sede do município ca-
pixaba de São Mateus. As medições que 
registram cota igual ou maior do que 104 
centímetros são classificadas como Nor-
mal. Neste caso, os usos são liberados. Se 
as cotas ficam entre 84 e 103cm, ou seja, 
consideradas estado de Alerta, os usuá-
rios devem se atentar para o uso racional 
da água mesmo não havendo ainda res-
trição. Níveis entre 47 e 83cm são classi-
ficados como de Restrição. Neste caso, o 
uso da água só é permitido para os casos 
prioritários em situações de escassez, ou 
seja, consumo humano e dessedentação 
animal. Para os demais usos outorgados, 
a captação é permitida entre 22h e 6h. A 
suspensão é implementada quando a al-
tura da água não passa de 46cm. Neste 
caso, somente os dois usos prioritários 
previstos em lei são permitidos. As regras 
valem até 30 de abril de 2017.

Rio Negro (RS/Uruguai)

Pelos próximos dez anos os usos da água 
no rio Negro estarão condicionados ao 
nível do rio na estação fluviométrica 
Estância do Espantoso, em Bagé (RS). A 
determinação vem da Resolução ANA nº 
1.310/2015, que busca equilibrar a ofer-
ta de água com os usos múltiplos e usu-
ários no trecho gaúcho do Negro, que 
também passa pelo Uruguai. Se o nível 
do rio ficar abaixo de 80cm as captações 
deverão ser interrompidas; se ficar en-
tre 80cm e 90cm as captações deverão 
ser reduzidas em 70%; entre 90 e 110cm 
deverá haver redução de 25% do volume 
outorgado; e acima de 110cm os usos 
poderão captar normalmente.

Calendário da renovação
Análise, pela ANA e pelo DAEE, das 
propostas recebidas e sugestões 
das reuniões técnicas públicas

Até 30/09
2016

Divulgação da proposta-guia e 
minuta de resolução

Até 31/10
2016

Duas audiências públicas para 
discussão da proposta-guia e da 
minuta de resolução

Até 15/12
2016

Análise, pela ANA e pelo DAEE, das 
propostas recebidas e sugestões 
das audiências públicas

Até 28/02
2017

Reunião com SABESP, IGAM e 
comitês de bacia para ajustes na 
minuta de resolução

Até 31/03
2017

Publicação da renovação da 
outorga do Sistema Cantareira

Até 31/05
2017

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/renovacaocantareira.aspx
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1310-2015.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1310-2015.pdf
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Órgãos públicos estimulam formação de 
profissionais para recuperação do rio Doce

Monitoramento

Desde 28 de março, data da publicação 
no Diário Oficial da União, está em vigor 
o acordo de cooperação técnica para esti-
mular a formação de profissionais que au-
xiliem na recuperação da bacia hidrográfica 
do rio Doce, em função do rompimento 
da barragem de rejeitos de mineração da 
Samarco em Mariana (MG). Assinam a par-
ceria a Agência Nacional de Águas (ANA), 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG) e a Fundação de Amparo à Pes-
quisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).

A assinatura do Protocolo de Coopera-
ção possibilita novas iniciativas de ação 
conjunta entre as instituições envolvidas 
para melhorar o conhecimento dos im-
pactos e meios de recuperação da bacia 
do rio Doce, afetada pelos rejeitos de 
mineração liberados com o rompimento 
da barragem de Fundão, em Mariana, em 
5 de novembro de 2015. Na ocasião, os 
34 milhões de metros cúbicos de rejeitos 
de mineração, água e materiais utilizados 
para construção do barramento passa-
ram sobre a barragem de Santarém, atin-
giram afluentes do rio Doce até chega-
rem a este rio de domínio da União.

A parceria foi assinada pelas cinco institui-
ções, em 27 de janeiro, em Brasília, para 
implementar ações e programas voltados 
para a formação de recursos humanos e 
aprimorar competências técnicas e cientí-

ficas na área de Desastres Ambientais com 
foco na recuperação da bacia do rio Doce, 
que banha Minas Gerais e Espírito Santo. A 
ação terá vigência de seis anos, contados 
a partir da publicação no Diário Oficial da 
União. Procurada pela CAPES no fim de 
2015, a ANA mobilizou sua equipe técnica 
para propor possíveis linhas de pesquisa, 
que tiveram como foco o monitoramento 
e a recuperação da qualidade das águas 
na bacia. Os especialistas da Agência, en-
tão, sugeriram as linhas de: avaliação do 
processo de recuperação do rio Doce, sub-
sídios para estratégias de remediação da 
bacia e impactos no ambiente aquático (se-
dimentos, água, comunidades aquáticas) e 
na saúde da população humana.

A bacia do rio Doce

O rio Doce nasce em Minas Gerais, nas 
Serras da Mantiqueira e do Espinhaço, e 
percorre 850 quilômetros até desaguar 
no Oceano Atlântico, na vila de Regência 
(ES). Sua bacia hidrográfica abriga apro-
ximadamente 3,5 milhões de habitantes, 
distribuídos em 229 municípios (203 mi-
neiros e 26 capixabas), perfazendo um 
total de 86.715km². A bacia tem funda-
mental importância no cenário econômi-
co nacional. Nela está instalado o maior 
complexo siderúrgico da América Latina, 
além de grandes empresas de mineração 
e fornecedoras de celulose – responsá-
veis por grande parcela das exportações 
brasileiras de minério de ferro, aço e ce-
lulose –, o que confere especial impor-
tância aos recursos hídricos da bacia.

Monitoramento da água do rio DoceNey Murtha / Banco de Imagens ANA

ANA atua em comitê 
para acompanhar 

ações de restauração 
da bacia do rio Doce

Em 11 de abril foi instalado o Comitê 
Interfederativo, previsto no Termo de 
Transação e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) assinado pelas mineradoras 
Samarco, Vale e BHP e por órgãos fe-
derais e estaduais envolvidos na ques-
tão do rompimento da barragem de 
Fundão. Formado por representantes 
do Poder Público (federal, de Minas 
Gerais, do Espírito Santo, de municí-
pios afetados pelo rompimento da 
barragem) e por um representante 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce, o grupo definirá prioridades 
na implementação das ações com-
pensatórias e de reparação da bacia, 
acompanhando, monitorando e fis-
calizando os resultados de tais ações 
a serem executadas pela Samarco, 
Vale e BHP; por meio de uma funda-
ção de direito privado. A Agência Na-
cional de Águas faz parte do Comitê 
Interfederativo e coordena a Câmara 
Técnica Segurança Hídrica e Qualida-
de da Água. Como ações iniciais, este 
grupo discute programas para coleta 
e tratamento de esgoto e destinação 
adequada de resíduos sólidos nos 
municípios da bacia afetados pelo 
rompimento da barragem da Samar-
co, além da melhoria dos sistemas de 
abastecimento de água da região. Ou-
tro tema discutido na Câmara Técnica 
é a necessidade do monitoramento 
das águas do rio Doce, áreas estua-
rinas, costeira e marinha impactadas 
pela lama de rejeitos de mineração da 
barragem de Fundão.

Em 5 de maio, o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1) homologou 
o acordo firmado pela Advocacia-
-Geral da União (AGU), Minas Gerais, 
Espírito Santo e as empresas Samarco, 
Vale e BHP. No documento as compa-
nhias assumiram o compromisso de 
implantar programas socioeconômi-
cos e socioambientais. Até o fim de 
2018, as empresas deverão destinar 
pelo menos R$ 4,4 bilhões em proje-
tos de recuperação. Segundo o acor-
do, que está suspenso desde 1º de 
julho por decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), não há um teto de in-
vestimentos para reparação da bacia.
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Encarte da ANA reúne informações sobre rio 
Doce antes e depois do rompimento da barragem

Monitoramento

viços de coleta e tratamento de esgotos, 
sendo que 28 dessas cidades tratam mais 
da metade do esgoto que produzem.

O desastre trouxe modificações impor-
tantes e consequências significativas 
para diversas situações analisadas. Picos 
de concentração de diferentes parâme-
tros medidos foram identificados duran-
te a passagem da onda de rejeitos, com 
clara tendên cia de queda para todos os 
parâmetros analisados até o final do mo-
nitoramento emergencial realizado pelo 
IGAM, com valores mais próximos aos 
registrados antes do evento.

A qualidade da água do rio Doce estará 
sujeita a variações decorrentes da libera-
ção da massa de rejeitos acumulada em 
sua calha quando da ocorrência de chu-
vas e consequente aumento da vazão, 
intervenções físicas abruptas no rio e 
outras ações antrópicas. Nesse contexto, 
poderão ocorrer novos picos de turbidez, 
queda de oxigênio dissolvido, aumento 
temporário da concentração de me tais e 
prejuízos para os diversos usos de água 
da bacia, o que requer acompanhamento 
e o tratamento adequado pelas compa-
nhias de saneamento da região. 

Clique para ler o Encarte Especial da 
Bacia do Doce, que é parte da coleção 
Conjuntura dos Recursos Hídricos, publi-
cação elaborada anualmente pela ANA. 
Conheça também o Encarte Especial so-
bre as Regiões Hidrográficas Brasileiras e 
o Encarte Especial sobre a Crise Hídrica 
e a última edição do Conjuntura dos Re-
cursos Hídricos do Brasil – 2015.

No evento oficial do Dia Mundial da Água 
de 2016, em 22 de março, a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) lançou o Encarte Espe-
cial sobre a Bacia do Rio Doce: Rompimen-
to da Barragem em Mariana. O objetivo da 
publicação é descrever as características 
da bacia antes do rompimento da barra-
gem de Fundão e os principais impactos na 
qualidade e nos usos da água a partir do 
desastre, que foram de grande magnitude 
e extrapolaram os efeitos sobre recursos 
hídricos. As informações e análises reuni-
das se referem aos cursos de água doce e 
não incluem as zonas costeira e marítima.

A primeira parte da publicação traz infor-
mações sobre os aspectos físicos, políticos 
e econômicos da bacia, barragens de mine-
ração, usinas hidrelétricas existentes, além 
das condições e vulnerabilidades já apon-
tadas pelo Plano Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 
elaborado entre 2008 e 2009. Também há 
detalhes sobre a gestão da bacia e sobre o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
(CBH-DOCE), criado em 2002, além de dez 
comitês de bacias hidrográficas instalados 
em afluentes do rio Doce, sendo seis em 
Minas Gerais e quatro no Espírito Santo.

A partir da página 22, a publicação traz a 
descrição do evento de Mariana e os im-
pactos gerados, principalmente na quali-
dade e nos usos da água, que são deta-
lhados a partir da página 30 com base 
nos trabalhos realizados pela ANA, pelo 
Instituto Mineiro de Gestão da Águas 
(IGAM); Instituto Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (IEMA), órgão 
gestor do Espírito Santo; e pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), autarquia 
vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia. A bacia do rio Doce abrange parte de 
Minas Gerais e Espírito Santo. Seu Plano 
Integrado de Recursos Hídricos já aponta-
va a qualidade das águas como uma das 
questões cruciais da bacia. O documen-
to considerou as ações de saneamento e 
controle de erosão como as metas mais 
ambiciosas incorporadas em seu escopo.

Segundo o Encarte Especial, as principais 
atividades de exploração mineral na ba-
cia são aquelas relacionadas à extração 
de ferro e minério de ferro, presentes em 
parte das cabeceiras na porção mineira, 
destacadamente nas bacias dos rios Pira-
cicaba e do Carmo, e a extração de rochas 
ornamentais, distribuídas principalmente 
na porção capixaba. As duas principais mi-
neradoras que atuam na bacia são a Vale 
e a Samarco Mineração, as duas maiores 
produtoras de minério de ferro do País. A 
bacia possui 69 barragens de mineração. 

Os cursos d’água da bacia do rio Doce 
funcionam como canais receptores, 
transportadores e autodepurado res dos 
rejeitos e efluentes produzidos por essas 
atividades econômicas e dos esgotos do-
mésticos da grande maioria dos municí-
pios ali existentes, o que compromete a 
qualidade da água. A falta de tratamento 
dos esgotos domésticos é um dos princi-
pais problemas verificados na bacia. Se-
gundo o Atlas Brasil de Despoluição de 
Bacias Hidrográficas: Tratamento de Es-
gotos Urbanos, estudo em andamento na 
ANA, apenas 41 das 229 cidades localiza-
das na bacia do rio Doce apre sentam ser-

Rio Doce em Governador Valadares (MG) após rompimento da barragem em Mariana (MG)Ney Murtha / Banco de Imagens ANA

http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/conjuntura-dos-recursos-hidricos/crisehidrica2014.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conjuntura_informe_2015.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos
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Brasil e França apresentam resultados de parceria
em monitoramento de grandes rios por satélite

QUALIÁGUA estimula divulgação de dados 
sobre qualidade da água em 17 estados 

Lançado em julho de 2014, o Programa de 
Estímulo à Divulgação de Dados de Quali-
dade de Água (QUALIÁGUA), da Agência 
Nacional de Águas (ANA), já conta com a 
participação de 17 estados. São eles: Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins. O QUALIÁGUA 
busca estimular a padronização dos mé-
todos de coleta de amostras, parâmetros 
verificados, frequência das análises e divul-
gação dos dados em escala nacional.

Com orçamento de cerca de R$ 15 milhões, 
o QUALIÁGUA também tem o objetivo de 
promover a implementação da Rede Na-
cional de Monitoramento da Qualidade de 
Água (RNQA) em todo o País. Os recursos da 
premiação pela divulgação dos dados serão 
repassados duas vezes por ano mediante o 
cumprimento das metas de monitoramen-
to e divulgação de dados, que levarão em 
consideração vários aspectos, como: o per-
centual de pontos da RNQA operados pelo 
estado, o número de parâmetros avaliados 
e o percentual de pontos operados com 
medição de vazão simultânea – este último 
para análise da carga de poluentes na água. 
Estas metas serão pactuadas entre a ANA e 
as instituições participantes. 

Com adesão voluntária, o Programa parte 
do pressuposto que os dados de qualidade 
da água são importantes para diversos pú-
blicos, como: gestores públicos, pesquisa-
dores, estudantes e empresas. Os parâme-
tros mínimos a serem coletados nos pontos 
de monitoramento envolvem aspectos fí-
sico-químicos (transparência, temperatura 
da água, oxigênio dissolvido, pH e Deman-
da Bioquímica de Oxigênio, por exemplo), 
microbiológicos (coliformes), biológicos 
(clorofila e fitoplâncton) e de nutrientes 
(relacionados a fósforo e nitrogênio). 

Criada em 2013, a Rede Nacional de Mo-
nitoramento da Qualidade da Água propõe 
a padronização dos dados coletados, dos 
procedimentos de coleta e da análise labo-
ratorial dos parâmetros qualitativos para 
que seja possível comparar as informações 
obtidas nas diferentes unidades da Federa-
ção. A meta é que até dezembro de 2020 
todos os estados e o DF contem com um 
total de 4.450 pontos de monitoramento, 
dos quais aproximadamente 1,8 mil já es-
tão em operação. Todos os dados obtidos 
pela RNQA serão armazenados no Sistema 
de Informações Hidrológicas (HidroWeb), 
da ANA, e serão integrados e divulgados 
através do Sistema Nacional de Informação 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH).  

Monitoramento

A ANA e o Instituto de Pesquisa para o 
Desenvolvimento (IRD), da França, rea-
lizaram o 2º Seminário sobre Monitora-
mento Espacial Hidrológico em Grandes 
Bacias em agosto. No evento, na sede da 
Agência, as instituições apresentaram os 
resultados técnicos do projeto de Monito-
ramento Espacial Hidrológico em Grandes 
Bacias (MEG-HIBAM). O trabalho contem-
pla o monitoramento dos recursos hídri-
cos a partir de dados de sensores remo-
tos, como satélites. A parceria também 
promove um avanço no monitoramento 
da quantidade e da qualidade das águas 

Desde 2013, a Agência investiu cerca 
de R$ 12 milhões em equipamentos de 
campo cedidos ao DF e a 16 estados (AL, 
BA, CE, ES, GO, MG, MT, MS, PB, PE, PR, 
RJ, RN, RS, SE, SP), que fazem parte dos 
dois grupos das unidades da Federação 
que já realizam o monitoramento quali-
tativo. Prevista para este ano, a próxima 
etapa de envio de materiais será para os 
estados que não possuem rede de mo-
nitoramento. Entre os equipamentos, 
estão: medidores acústicos de vazão, 
sondas multiparamétricas de qualidade 
de água, materiais para análises de la-
boratório, caminhonetes 4x4 com baú 
adaptado e barcos com motor de popa.

Estados participantes do QUALIÁGUA

ACRE
ALAGOAS
BAHIA
CEARÁ
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARANÁ
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

ORÇAMENTO:
R$ 15 MILHÕES

do Brasil, complementando os dados 
gerados em solo pelo monitoramento 
convencional. Assim é possível ampliar 
as áreas monitoradas e a frequência de 
aquisição dos dados. Como fruto deste 
trabalho conjunto, foi lançado o portal 
HidroSat (http://hidrosat.ana.gov.br), que 
disponibiliza dados relacionados à quan-
tidade de água (nível dos rios), qualidade 
(sedimentos, clorofila “a” e turbidez) em 
bacias hidrográficas pouco ou nada moni-
toradas. O HidroSat possui 229 estações 
“virtuais”, já que a medição é realizada 
via satélite, na América do Sul. Destas, 

183 estações altimétricas estão principal-
mente na bacia Amazônica, região que 
também possui dez estações sedimen-
tométricas (para análise de sedimentos). 
Também há 19 para medir clorofila “a” 
em açudes do Nordeste, 17 para turbi-
dez no rio Paranapanema, que engloba 
trechos do Paraná e de São Paulo. Entre 
2016 e 2019, a parceria entre os dois pa-
íses prevê avaliar e utilizar dados com 
maior precisão provenientes de missões 
espaciais lançadas recentemente ou com 
previsão de lançamento, como no caso 
dos satélites Landsat-8 e Sentinel-2.

http://hidrosat.ana.gov.br
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A bacia hidrográfica do rio Paranapane-
ma, que abrange partes de São Paulo e 
Paraná, está com seu plano de recursos 
hídricos em fase final de elaboração. 
Com previsão de término no segundo 
semestre deste ano, a região poderá 
ser a nona, com rios de domínio da 
União, a possuir um plano aprovado. 
Este instrumento de planejamento está 
previsto na Política Nacional de Recur-
sos Hídricos e traz as diretrizes de lon-
go prazo para a bacia, além de identifi-
car prioridades, avaliar a conjuntura e a 
situação da região e sugerir programas 
e projetos dentro de um horizonte de 
planejamento compatível. 

Nas bacias dos rios Grande e Paraguai, 
a previsão é que os respectivos planos 
de recursos hídricos estejam concluí-
dos até o 2º semestre de 2017. No caso 
da bacia do Grande, em Minas Gerais e 
São Paulo, a ANA já concluiu o Diagnós-
tico Preliminar e contratou a empresa 
para apoiar a elaboração das demais 
etapas do plano. Esta bacia abrange 
393 municípios e sua área de drena-
gem é de 143 mil km² (60% em terri-
tório mineiro e 40% em solo paulista).

Para a bacia do Paraguai, o edital para 
contratação da empresa que apoiará 
a elaboração do plano foi lançado em 
abril deste ano. Especialistas da ANA e 
do Grupo de Acompanhamento do Pla-
no, formado por órgãos estaduais de 
recursos hídricos, universidades, entre 
outras instituições, sobrevoaram a ba-
cia em dezembro de 2015 para verifi-
car suas condições, como uso do solo, 
cobertura vegetal e áreas protegidas, 
entre outros aspectos. A bacia do Pa-

raguai possui uma área de drenagem 
de 362 mil km² – 52% em Mato Grosso 
do Sul e 48% em Mato Grosso – e tem 
o Pantanal como seu principal bioma.

Nas bacias dos rios Paraíba do Sul e 
São Francisco, os planos de recursos 
hídricos foram aprovados respectiva-
mente em 2002 e 2004. Em ambos 
os casos, os instrumentos estão em 
fase de revisão, prevista para terminar 
ainda em 2016. Como as duas bacias 
já possuem a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos implementada, as 
entidades delegatárias das funções de 
agência de água estão capitaneando o 
trabalho com acompanhamento téc-
nico da ANA. A Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (AGEVAP) atua para a 
revisão do plano, que tinha sido atu-
alizado em 2007. Esta bacia tem área 
de drenagem de 61 mil km², sendo 
44% no Rio de Janeiro, 34% em Minas 
Gerais e 22% em São Paulo.

Na bacia hidrográfica do rio São Fran-
cisco, a instituição que atua para a re-
visão do Plano Decenal é a Associação 
Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 
Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe 
Vivo). Com uma área de drenagem de 
639 mil km², a bacia engloba áreas de 
Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. As 
seguintes bacias hidrográficas com rios 
de domínio da União já possuem plano 
de recursos hídricos aprovado: Amazo-
nas (margem direita); Doce; Paraíba do 
Sul; Paranaíba; Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ); São Francisco; Tocantins-
-Araguaia; e Verde Grande.

Comitê dos rios Piancó-Piranhas-Açu aprova 
plano de recursos hídricos da bacia

Planejamento

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hi-
drográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu 
foi aprovado em 2 de junho durante a 
14ª Reunião Ordinária do comitê da ba-
cia. O PRH traz as principais questões a 
serem enfrentadas pela região, um prog-
nóstico que inclui análise do aporte das 
águas São Francisco e um plano de ações 
dividido em três partes: gestão, estudos 
complementares e projetos para viabili-
zar a estrutura hídrica estratégica na ba-
cia. O orçamento para execução das ati-
vidades elencadas é de cerca de R$ 150 
milhões para os próximos cinco anos. 

Com a aprovação do Plano pela plenária 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), começa 
a fase de execução. O PRH Piancó-Pira-
nhas-Açu foi construído para constituir 
a agenda de referência para o Comitê, 
para os órgãos gestores de recursos hí-
dricos (ANA, AESA/PB e IGARN/RN) e de-
mais componentes do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH). Estas instituições possuem 
responsabilidades que, por sua nature-
za, são compartilhadas em várias dimen-
sões. Portanto, a parceria é fundamental 
para a implementação do Plano.

A bacia hidrográfica do rio Piancó-Pira-
nhas-Açu é a maior da Região Hidrográ-
fica Atlântico Nordeste Oriental, com 
área total de 43.683 km². Seu território, 
totalmente inserido Semiárido, se divi-
de entre os estados da Paraíba (60%) e 
do Rio Grande do Norte (40%).

O Plano foi elaborado entre 2012 e 2015 
num contexto de baixa disponibilidade 
hídrica em que a ocorrência de rios inter-
mitentes – associados à elevada deman-
da de água, principalmente para abaste-
cimento humano e irrigação, e à poluição 
decorrente da precária infraestrutura de 
saneamento das cidades – torna a ges-
tão da água ainda mais desafiadora. Este 
contexto faz com que a alocação de água 
e a operação dos reservatórios da região 
sejam questões centrais. 

A vulnerabilidade dos mananciais e dos 
sistemas de abastecimento ficaram evi-
dentes no PRH, que sinaliza a importân-
cia da infraestrutura hídrica e de solu-
ções para a flexibilização operacional dos 
sistemas de abastecimento. O plano de 
ações foca na governança do sistema de 
gestão, visando ao fortalecimento deste; 
no aprimoramento do conhecimento em 
temas estratégicos; e no estabelecimen-
to de processos de alocação negociada 
de água, de forma a apoiar a regulação 
dos usos na bacia e a propiciar uma ges-
tão mais eficiente dos recursos hídricos.

Rio Piranhas seco na divisa entre Paraíba e Rio Grande do NorteÉdio Malta / Banco de Imagens ANA

Conheça a situação dos planos em outras bacias
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mapeiam irrigação por

A Agência Nacional de Águas (ANA) apre-
sentou, em maio deste ano, o estudo Le-
vantamento da Agricultura Irrigada por 
Pivôs Centrais no Brasil, executado em 
parceria com a EMBRAPA Milho e Sorgo. 
O mapeamento nacional de pivôs centrais, 
elaborado com dados de 2014, identificou 
19.892 equipamentos que ocupam 1,275 
milhão de hectares. Este resultado mostra 
um crescimento de 43,3% em relação aos 
dados do Censo Agropecuário de 2006, 
que levantou 893 mil hectares. 

O estudo faz parte do esforço da ANA 
para ampliar o conhecimento sobre a ir-
rigação brasileira, fornecendo subsídios 
à gestão setorial, de uso da terra e de 
recursos hídricos já que a agricultura irri-
gada é o principal e mais dinâmico setor 
usuário de recursos hídricos. No Brasil, o 
setor é responsável por 55% da vazão de 
retirada e 75% da vazão de consumo. A 
vazão de retirada considera o consumo 
acrescido das parcelas que retornam aos 
corpos hídricos. O perfil brasileiro de uso 
da água é semelhante ao dos EUA (59% 
da vazão de retirada para irrigação) e à 
média global (cerca de 70%). 
 
O levantamento da ANA com a EM-
BRAPA sobre pivôs centrais é uma das 
etapas para a construção do Atlas do 
Uso da Água na Agricultura Irrigada, 
cujo lançamento está previsto para o 2º 
semestre de 2017. O Atlas vai oferecer 
o mapeamento de outros importantes 
grupos de áreas irrigadas, em especial 
cana-de-açúcar, café (irrigados por pi-
vôs) e arroz inundado e mapear ainda 
a necessidade hídrica das culturas, com 
informações sobre dados climáticos e 
os calendários de plantio. 

Umas das principais utilidades do ma-
peamento da irrigação é obter informa-
ções úteis para a gestão dos recursos 
hídricos, principalmente em áreas crí-
ticas, já que muitos polos de irrigação 
por pivôs centrais coincidem com tre-
chos de especial interesse para a ges-
tão, principalmente nas regiões hidro-
gráficas do Paraná e do São Francisco. 

Além disso, diferentes formas de manejo 
da água e do solo, associadas ao padrão de 
eficiência dos sistemas de irrigação, tam-
bém alteram a estimativa de uso da água, 
especialmente a relação entre retirada 
(captação no curso d’água) e consumo (uso 
efetivo pelas culturas). A construção de um 
banco de dados com os resultados de pes-
quisas aplicadas contribui para a ampliação 
do conhecimento deste tema e orienta a 
definição de políticas públicas.

Principais conclusões do estudo 

Foram identificadas áreas em 21 estados, 
sendo que Minas Gerais, Goiás, Bahia e 
São Paulo concentram cerca de 80% da 
área total. Mato Grosso (6,3%) e Rio Gran-
de do Sul (6,0%) também apresentam 
áreas expressivas. Na divisão hidrográfica 
nacional, destacam-se maiores áreas ocu-
padas por pivôs nas regiões hidrográficas 
Tocantins-Araguaia (109,5 mil ha), São 
Francisco (384,1 mil ha) e Paraná (562,5 
mil ha), que responde sozinha por 44,1% 
do total. Já os principais polos de pivôs 
centrais encontram-se nas bacias dos rios 
Paranaíba, Grande e Paranapanema.

Em 2014, 965 municípios apresentaram 
pelo menos um pivô identificado, sendo 
que 233 municípios apresentaram mais 
de mil hectares e 50 municípios mais de 
cinco mil hectares. Os 40 municípios de 
maior área irrigada totalizam cerca de 50% 
da área total do País. Já os 100 maiores 
totalizam cerca de 70% da área total. Os 
três principais municípios irrigantes (Unaí 
e Paracatu, em Minas Gerais; e Cristalina, 
em Goiás) são limítrofes e formam a maior 
concentração de pivôs do Brasil com 2.243 
pivôs centrais ocupando 177 mil hectares.

Cabe destacar que os biomas Mata 
Atlântica e Cerrado concentram, res-
pectivamente, 11,4% e 79,1% da área 
total de pivôs centrais. Regionalmente, 
observa-se proporções similares àquelas 
apresentadas pelo Censo Agropecuário 
2006 (IBGE, 2009), porém com maior 
participação do Centro-Oeste e menor 
participação do Nordeste. Pivô central em plantação em Itaí (SP)

Raylton Alves / Banco de Imagens ANA
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pivôs centrais no País

http://bit.ly/20DveKJ
http://bit.ly/20DveKJ
http://bit.ly/20DveKJ
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Conheça as novas páginas do SNIRH e do PROGESTÃO 

Agora ficou mais fácil encontrar 
informações sobre as águas do Brasil

Encontre dados e informações sobre a situação dos recursos 
hídricos no Brasil na página do Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

Acesse a página do PROGESTÃO para acompanhar o andamento do 
programa da ANA que incentiva financeiramente o fortalecimento dos 
órgãos estaduais que cuidam dos recursos hídricos.

progestao.ana.gov.brwww.snirh.gov.br
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gão gestor rondoniense: a Coordenadoria 
de Recursos Hídricos (COREH). Criada em 
2015, a instituição tem entre suas atribui-
ções: promover o uso racional e integrado 
das águas, monitorar e mitigar os efeitos de 
secas e cheias no estado, além de controlar 
os processos de erosão do solo e assorea-
mento dos rios. Antes da criação da COREH, 
a temática dos recursos hídricos ficava difu-
sa na área de meio ambiente estadual.

No decorrer do trabalho do Programa, a 
ANA identificou nos estados um grande 
desafio a ser superado na gestão de recur-
sos hídricos: a falta de servidores efetivos 
nos quadros dos órgãos gestores estadu-
ais. Nesse sentido, a Agência tem divulga-
do para os estados a alternativa encontra-
da por Mato Grosso do Sul para contornar 
o problema de maneira temporária. Dian-
te da insuficiência de pessoal, o IMASUL 
firmou um acordo de cooperação técnica 
com a Fundação de Apoio ao Desenvol-
vimento do Ensino, Ciência e Tecnologia 
do Estado (FUNDECT). A parceria aloca 
14 bolsistas para trabalharem no cumpri-
mento de metas do PROGESTÃO. 

PROGESTÃO estimula regulação de água
nos estados e ganha página na internet

Gestão

Em 30 de junho, a Agência Nacional de 
Águas (ANA) lançou o site do Programa 
de Consolidação do Pacto Nacional pela 
Gestão das Águas (PROGESTÃO): proges-
tao.ana.gov.br. Na página os internautas 
podem saber os antecedentes que moti-
varam a criação do Pacto, os normativos 
relacionados à ação, as metas de coope-
ração federativa e de gerenciamento em 
âmbito estadual e o Manual Operativo 
do PROGESTÃO. Também estão dispo-
níveis documentos referentes à certifi-
cação do cumprimento das metas pelos 
órgãos gestores estaduais de recursos 
hídricos, além de informes periódicos 
sobre o andamento do Programa. A pá-
gina também disponibiliza informações 
sobre o status da adesão de cada uni-
dade da Federação, as metas a serem 
cumpridas e a situação do repasse e da 
aplicação de recursos. Os contatos dos 
profissionais da ANA e dos órgãos esta-
duais que atuam no âmbito do Progra-
ma também estão disponíveis.

Em 2011, a ANA e dirigentes de órgãos 
gestores estaduais de recursos hídricos 
firmaram o Pacto Nacional pela Gestão 
das Águas para estimular o fortaleci-
mento institucional dos estados para 
a gestão das águas e melhorar a arti-
culação entre o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH) e os sistemas estaduais. 
Como ferramenta para aplicação do 
Pacto, a Agência lançou, em 2013, o 
PROGESTÃO, que tem um orçamento 
de R$ 101,25 milhões para fomentar a 
gestão de recursos hídricos em todas 
as unidades da Federação. Nestes três 
primeiros anos do Programa, a Agên-
cia já repassou cerca de R$ 41 milhões 
para os órgãos gestores estaduais de 
recursos hídricos, sendo que até o fim 
do ano estão previstos aproximada-
mente mais R$ 19 milhões.

Os resultados da iniciativa já podem ser 
percebidos nos estados. É o caso do Acre 
e de Mato Grosso do Sul. Desde que ade-
riram ao Programa, ambos implementa-
ram um dos principais instrumentos de 
gestão e regulação da água: a outorga de 
direito de uso de recursos hídricos. Este 
é um instrumento de gestão previsto na 
Política Nacional de Recursos Hídricos 
com objetivo de assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da 
água e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso aos recursos hídricos. Para corpos 
d’água de domínio da União (interesta-
duais e transfronteiriços), a competência 
para emissão da outorga é da ANA. Para 
mananciais de domínio dos estados, a 
emissão de outorgas cabe aos órgãos 
gestores estaduais de recursos hídricos.

Segundo o gerente de Recursos Hídricos 
do Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (IMASUL), Leonardo Costa, o 
PROGESTÃO possibilitou o desenvolvimen-
to de um sistema de suporte a decisão para 
outorga no estado e permitiu a evolução da 
gestão das águas sul-mato-grossenses. “O 
PROGESTÃO nos permitiu estruturar me-
lhor a gestão de recursos hídricos realizada 
pelo IMASUL para desempenhar as funções 
de órgão gestor estadual de recursos hídri-
cos”, afirma. Como exemplo, o gerente des-
taca o apoio que o IMASUL  passou a dar 
aos organismos de bacia do estado a partir 
do Programa. “Com o PROGESTÃO, Mato 
Grosso do Sul conseguiu criar o Comitê da 
Bacias Hidrográfica do Rio Santanta-Aporé”, 
destaca. Outro avanço no estado a partir 
do Programa foi a implementação do seu 
sistemas de cadastro de usuários  de recur-
sos hídricos e de outorga. Além disso, Mato 
Grosso do Sul, assim como outros estados, 
passou a ter atuação na área de seguran-
ça de barragens. Em Rondônia, a partir do 
PROGESTÃO, houve o aprimoramento do 
sistema estadual de gestão de recursos 
hídricos, por meio da estruturação do ór-

Total de repasses até junho de 2016

Fim do ciclo do PROGESTÃO por UF

Repasses por unidade da Federação (em R$)

R$ 40,98 milhões R$ 101,25 milhões

TOTAL PREVISTOREPASSES

repasse máximo por UF3,75 milhões

2,248 milhões MT/SE
2,246 milhões RJ
2,239 milhões AL
2,193 milhões PB
2,173 milhões PR
2,171 milhões RO
2,075 milhões PI
1,5 milhão AC/MA

1,485 milhão TO
1,473 milhão PE

1,464 milhão ES
1,452 milhão RN
1,35 milhão AM/RS

1,342 milhão

750 mil AP/MG/PA/RR/SC/SP
BA

Sem repasses DF

2,25 milhões GO/MS

1,466 milhão CE

2013

Início do
PROGESTÃO

2019

AP/DF/SP

2016 2017 2018

CE/MG/PA
RR/SC

AC/AM/BA
ES/MA/MS/PE

RN/RS/TO

AL/GO/MT
PB/PR/PI
RJ/RO/SE

Dados até 30 de junho de 2015 

http://progestao.ana.gov.br
http://progestao.ana.gov.br
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OCDE apresenta relatório Governança dos 
Recursos Hídricos no Brasil

A Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) lan-
çou em 2 de setembro de 2015 na sede 
da Agência Nacional de Águas (ANA), 
em Brasília, o relatório Governança dos 
Recursos Hídricos no Brasil, resultado 
de um diálogo com mais de cem insti-
tuições, entre ministérios, órgãos pú-
blicos de diferentes níveis de governo, 
setor privado e sociedade civil. 

O trabalho resultou em um amplo diag-
nóstico, e sugestões de atuação, sobre a 
gestão de recursos hídricos, com foco no 
Pacto Nacional pela Gestão das Águas e 
na alocação de água. De acordo com o 
diretor-presidente da ANA, Vicente An-
dreu, o relatório será um subsídio para a 
tomada de decisões na área de recursos 
hídricos. “Esse é um documento estraté-
gico que chega em um momento muito 
importante de agravamento da crise hí-
drica, portanto se reveste de maior im-
portância. Por isso, ele não é o fim de 
um processo”, conclui.

A parceria com a OCDE, desencadeada 
após assinatura de contrato entre a ANA 
e a Organização em 2013, visou a conhe-
cer, examinar e comparar experiências 
e boas práticas internacionais com a ex-
periência brasileira. Deste processo, re-
sultaram recomendações e propostas de 
aperfeiçoamento sobre temas como alo-
cação de água em bacias hidrográficas, 
pacto federativo pela gestão das águas, 
modelos institucionais e o sistema de 
gestão de recursos hídricos.

O relatório concluiu que o Brasil alcan-
çou progressos notáveis desde a adoção 
da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos (Lei nº 9.433), em 1997, e a criação 
da ANA, em 2000, mas mesmo com to-
dos os avanços ainda não se alcançaram 
plenamente todos benefícios potenciais. 

O documento sugere opções para, en-
tre outros, melhorar e ampliar os pro-
cessos e prioridades de alocação de 
água, obter maior efetividade na coor-
denação e implementação dos planos 
de recursos hídricos, melhorar a articu-
lação com outros setores relacionados 
e com níveis de poder, garantir conti-
nuidade na implementação das políti-
cas e elevar a relevância do tema. 

“Muitos países, e não apenas o Brasil, 
enfrentam o desafio de migrar de um 
modelo de reação a crises para o de 
gestão de riscos. Houve muitos avan-
ços desde a criação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, em 1997, até o 
Pacto Nacional pela Gestão das Águas, 
caso único no mundo”, disse Luiz Mello, 

Gestão

diretor adjunto de Governança Pública 
e Desenvolvimento Territorial da OCDE.

O Pacto Nacional pela Gestão das Águas 
é uma iniciativa da Agência que incen-
tiva o fortalecimento dos sistemas es-
taduais de gerenciamento de recursos 
hídricos através de ações que melhorem 
a implantação dos instrumentos de ges-
tão previstos pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos e pelas políticas es-
taduais. Após o cumprimento de metas 
fixadas pelos estados e aprovadas por 
seus respectivos conselhos estaduais de 
recursos hídricos, cada unidade da Fe-
deração pode receber até cinco parcelas 
de R$ 750 mil da ANA, totalizando R$ 
100 milhões para os 26 estados e o DF 
(saiba mais sobre o tema na página 15).

Novo acordo entre ANA e OCDE

A ANA e a OCDE assinaram em 4 de no-
vembro, em Brasília, o acordo para rea-
lização do Diálogo de Políticas entre a 
OCDE e o Brasil: Estabelecimento e Go-
vernança de Instrumentos Econômicos 
para a Política de Recursos Hídricos. Fir-
maram o acordo o diretor-presidente da 
ANA, Vicente Andreu, e o secretário-geral 
da OCDE, Angel Gurria.
                        
Com investimento de 425 mil euros pela 
Agência até 2017, a iniciativa busca refor-
çar a efetividade da gestão de recursos 
hídricos no Brasil através de recomenda-
ções de políticas para aprimorar a defini-
ção e a governança de instrumentos eco-
nômicos de gestão de recursos hídricos, 
como a cobrança pelo uso da água. Ao 
fim do trabalho, será lançada uma publi-
cação com recomendações da OCDE para 
políticas voltadas ao tema.

Coletiva de imprensa sobre o lançamento do relatórioRaylton Alves / Banco de Imagens ANA

Recomendações do relatório

» Aumentar a visibilidade do 
setor de recursos hídricos na 
agenda política nacional como 
uma prioridade estratégica.

» Promover o poder, a 
influência e a efetividade do 
Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) e 
dos conselhos estaduais de 
recursos hídricos.

» Fortalecer e reformular as 
instituições de bacias para tornar 
o engajamento dos agentes 
envolvidos mais e efetivo e 
orientado para resultados.

» Maior coordenação com e 
entre ministérios afetos ao 
tema e seus equivalentes em 
nível estadual.

» Fortalecer a capacidade técnica 
e financeira das instituições 
estaduais, por meio de 
mecanismos de empoderamento, 
como o Pacto Nacional pela 
Gestão das Águas.

» Aumentar a implementação da 
cobrança pelo uso da água como 
instrumento da política de gestão 
de recursos hídricos, onde for 
relevante e necessária.

http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150902_OCDE-GovernancadosRecursosHidricosnoBrasil.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150902_OCDE-GovernancadosRecursosHidricosnoBrasil.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
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São Francisco; e do rio Doce. Para saber 
mais sobre a cobrança, visite o site da 
ANA (www.ana.gov.br).

Os comitês de bacia são os colegiados 
do Sistema Nacional de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos (SINGREH), 
instituído pela Política Nacional de Re-
cursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), que 
cumprem o fundamento de política des-
centralizada e participativa da Lei das 
Águas, mas precisam de reforço em ca-
pacitação técnica e política para fortale-
cer os comitês e sua força representati-
va. A Agência Nacional de Águas possui 
um programa de capacitação para o sis-
tema (veja nas páginas 18 e 19). 

O Encontro Nacional de Comitês de Bacia 
(ENCOB) é realizado todos os anos pelo 
Fórum Nacional de Comitês de Bacia e 
pela Rede Brasil de Organismos de Ba-
cia (REBOB). Este ano o encontro reuniu 
1.200 pessoas na XVIIII Edição, em Sal-
vador. A ANA patrocina o evento todos 
os anos oferece oficinas sobre os instru-
mentos de gestão de recursos hídricos 
(outorga, plano de bacia, cobrança pelo 
uso da água e sistema de informação 
sobre recursos hídricos) e o seminário 
Água, Comunicação e Sociedade.

ANA anuncia programa de incentivo para 
comitês de bacias hidrográficas

A Agência Nacional de Águas anunciou 
o Programa Nacional de Fortalecimen-
to dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS) no XVIII Encontro Na-
cional de Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas (ENCOB), que aconteceu entre 3 e 
8 de julho em Salvador (BA). Por meio 
de um contrato assinado entre a ANA 
e a entidade estadual responsável pela 
gestão de recursos hídricos em cada 
estado, o PROCOMITÊS vai pactuar os 
conjuntos de indicadores e metas com-
patíveis com os diferentes estágios de 
implementação da gestão de recursos 
hídricos no âmbito dos diferentes comi-
tês de bacias hidrográficas estaduais. O 
conselho estadual de recursos Hídricos 
será parte interveniente do contrato, 
como entidade responsável pela certi-
ficação das metas.
 
Os indicadores e metas do Programa se-
rão agregados em quatro componentes: 
funcionamento dos CBH; capacitação; 
comunicação; e implementação dos ins-
trumentos de gestão. Ao PROCOMITÊS 
estão destinados R$ 35 milhões para um 
período de cinco anos, a partir da ade-
são voluntária das unidades da Federa-
ção. A referência será o valor de R$ 50 
mil por ano para cada comitê de bacia 

estadual indicado pelo correspondente 
órgão gestor estadual de recursos hídri-
cos, estabelecido o teto de R$ 500 mil 
anuais para cada estado.

O PROCOMITÊS é inspirado no PRO-
GESTÃO, programa de apoio aos órgãos 
gestores de recursos hídricos dos Esta-
dos, com transferências de 100 milhões 
de reais em cinco anos, totalmente vin-
culado a metas e cujo pagamento dos 
valores anuais de R$ 750 mil a cada es-
tado da União é condicionado ao cum-
primento das metas voluntariamente 
acordadas (leia mais na página 15). To-
dos os estados e o Distrito Federal ade-
riram ao PROGESTÃO.

O Brasil possui cerca de 200 comitês 
espalhados em diversas bacias hidro-
gráficas, sendo que 62% deles possuem 
planos de bacia aprovados ou em im-
plementação e 22% dos comitês esta-
duais instituíram a cobrança pelo uso 
da água nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Para-
ná. Nas bacias hidrográficas de gestão 
federal, aquelas com rios interestadu-
ais ou transfronteiriços, a cobrança já 
ocorre nas bacias do Piracicaba, Capiva-
ri e Jundiaí (PCJ); do Paraíba do Sul; do 

Diretor-presidente da ANA (em pé) discursa durante o ENCOB em SalvadorMarcela Coelho / Banco de Imagens ANA

http://www.ana.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
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Agência e IFCE promovem especialização 
sobre gestão municipal de recursos hídricos

Entre abril e maio deste ano, a Agência 
Nacional de Águas (ANA) e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Ceará (IFCE) abriram inscrições 
para 400 vagas para o curso de especia-
lização em Elaboração e Gerenciamen-
to de Projetos para a Gestão Municipal 
de Recursos Hídricos. Esta pós-gradua-
ção Lato Sensu é semipresencial e terá 
18 meses de duração, sendo que nos 
12 primeiros meses haverá três encon-
tros presenciais com três dias de dura-
ção cada. No primeiro dia acontece a 
abertura do curso, no segundo é reali-
zada a avaliação os módulos iniciais e 
orientação da monografia e no terceiro 
acontece a avaliação para os módulos 
finais e nova orientação da monogra-
fia. Por último, há um encontro para 
defesa de monografia.

Estas atividades acontecerão em cida-
des de todas as cinco regiões do País: 
Brasília (Centro-Oeste), Florianópolis 
(Sul), Fortaleza (Nordeste), Manaus 
(Norte) e São Paulo (Sudeste). As ati-
vidades estão previstas para começar 
em 18 de agosto e cada região terá 80 
vagas. Esta pós-graduação é voltada es-
pecialmente para técnicos do serviço 
público que atuam em setores relacio-
nados aos recursos hídricos (agricultu-
ra, saneamento e meio ambiente, por 
exemplo), de agências de desenvol-
vimento metropolitanas, de agências 
reguladoras de saneamento, de asso-
ciações regionais e federações de mu-
nicípios e de secretarias de desenvolvi-
mento regional e política urbana.

Como requisito para participar do cur-
so, os participantes devem ter gradua-
ção em qualquer área, atuar como ser-
vidores públicos com vínculo efetivo e 
terem autorização de suas instituições 
para poderem participar das ativida-
des. O processo seletivo acontece em 
fase única composta de análise dos 
currículos dos interessados e análise de 
proposta de monografia. Na seleção, o 
tempo como servidor público e o muni-
cípio de origem dos candidatos são le-
vados em consideração de acordo com 
as normas do edital do curso.

A especialização em Elaboração e Ge-
renciamento de Projetos para a Gestão 
Municipal de Recursos Hídricos tem o ob-
jetivo de capacitar profissionais a atua-
rem na concepção, captação de recursos, 
implementação e prestação de contas de 
projetos ligados às políticas públicas de 
âmbito municipal com potencial impacto 
sobre os recursos hídricos, como as rela-
cionadas ao meio ambiente, saneamen-
to, uso e ocupação do solo.

Capacitação

ANA capacita 80 mil pessoas em quatro anos

Em 2015, a Agência Nacional de 
Águas encerrou seu primeiro ciclo 
de planejamento de capacitação, ini-
ciado em 2012. Durante o período, 
a instituição conseguiu capacitar 80 
mil pessoas num total de mil turmas, 
principalmente oferecidas na moda-
lidade de ensino a distância (EaD), 
em diversos temas da área de recur-
sos hídricos. Os cursos são abertos a 
profissionais que atuam em órgãos 
do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos (SIN-
GREH) e para a sociedade em geral, 
como: professores, estudantes e pes-
soas interessadas em aprender mais 
sobre as águas do Brasil. A título de 
comparação, nos quinquênios ante-
riores a ANA capacitou cerca de 8 mil 
pessoas em 80 turmas. Nos últimos 
anos, a execução orçamentária para 
a área de capacitação também avan-
çou. Em 2015, por exemplo, a Agên-
cia investiu R$ 17 milhões na área, 
enquanto em 2014 os investimentos 
foram de R$ 4,8 milhões. Para avaliar 
o primeiro ciclo, a instituição está em 
fase de contratações de avaliação e 
planejamento para o segundo ciclo, 
que irá de 2016 a 2019.

Para esta nova fase da capacitação 
promovida pela ANA, a Agência pre-
tende oferecer cursos a distância 
sem tutoria e sem limite de vagas 
numa parceria com a Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). Em outra 
ação conjunta, mas com a Fundação 
Dom Cabral (FDC), a Agência Nacio-
nal de Águas planeja mapear com-
petências para organizar e preparar 
programas de capacitação orienta-
dos para o público estratégico do 
Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. Esta iniciati-
va é uma resposta a uma demanda 
frequente dos órgãos gestores esta-
duais de recursos hídricos, que apon-
tam a necessidade de planejamento 
das ações de capacitação da Agência 
no âmbito do Programa de Consoli-
dação do Pacto Nacional pela Gestão 
das Águas (PROGESTÃO) – ação da 
ANA que incentiva o fortalecimento 
dos sistemas estaduais de gerencia-
mento de recursos hídricos por meio 
de ações que melhorem a implan-
tação dos instrumentos de gestão 
previstos pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos e também pelas 
políticas estaduais do setor.

VAGAS
400 para servidores públicos que atuam em
setores relacionados a recursos hídricos

CIDADES COM ATIVIDADES PRESENCIAIS
> Brasília (DF)
> Florianópolis (SC)
> Fortaleza (CE)
> Manaus (AM)
> São Paulo (SP)

http://prpi.ifce.edu.br/ifce_ana/editais/2016-1/IFCE-ANA_2016-1_EDITAL_DE_SELECAO.pdf
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ANA e CAPES lançam primeiro mestrado
em gestão e regulação de recursos hídricos

Capacitação

Nota do mestrado: 4 (nota máxima da 
CAPES para novos cursos)

Vagas: inicialmente 114 para profissionais
do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH).

Investimento: R$ 4,5 milhões

Cinco projetos de pesquisa são selecionados em 
Edital Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos

Outra parceria da ANA com a CAPES é 
o Edital Mudanças Climáticas e Recursos 
Hídricos, que busca apoiar a pesquisa 
científica e tecnológica em mudanças 
climáticas e de usos da terra e seus 
impactos sobre os recursos hídricos no 
Brasil. Para esta parceria, cada uma das 
instituições investiu R$ 2,5 milhões. Até 
três projetos receberão os recursos, que 
poderão ser empregados em despesas 
de custeio e em bolsas de estudos no 
País nas seguintes modalidades: mes-
trado, doutorado e pós-doutorado. 
Também serão aplicados recursos para 
bolsas no exterior nas modalidades 
doutorado-sanduíche, estágio pós-dou-
toral e estágio sênior. Também há mis-
sões de estudo e missões de pesquisa e 
docência. As atividades devem ser reali-
zadas em até cinco anos. 

Em dezembro de 2015, foram anun-
ciados os cinco projetos selecionados, 
conforme a tabela abaixo. A seleção faz 
parte do Programa de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica em Mudanças 
Climáticas e seus Impactos sobre os 
Recursos Hídricos. O edital foi volta-
do a pesquisadores de instituições de 
ensino superior ou de pesquisa brasi-
leiras, públicas e privadas sem fins lu-
crativos, com programas de pós-gradu-
ação stricto sensu recomendados pela 
CAPES com áreas de concentração ou 
linhas de pesquisa nas áreas de Mu-
danças Climáticas e Hidrologia. Os tra-
balhos devem formar pelo menos três 
doutores na temática do edital, já que 
a parceria da ANA e da CAPES visa a for-
mar recursos humanos que dominem a 
temática de mudanças climáticas.

Projetos selecionados Classificação

Desenvolvimento do Modelo Regional do Sistema Terrestre ETA e 
Geração de Cenários de Mudanças Climáticas e de Usos da Terra 
visando Estudos de Impacto Sobre os Recursos Hídricos

1º

Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema - BESM e 
Geração de Cenários de Mudanças Climáticas visando Estudos de 
Impactos sobre os Recursos Hídricos

2º

Impactos das Mudanças Climáticas em Extremos Hidrológicos 
(Secas e Cheias) 3º

Modelagem de Mananciais Metropolitanos Estratégicos como 
Insumo para a Gestão de Água e Território Face à Mudança Climática 4º

Detecção do papel das mudanças climáticas e das condições de uso e 
ocupação do solo sobre a hidrologia da Bacia do Rio Paraná 5º

No Dia Mundial da Água, 22 de março, a 
Agência lançou o edital para o Mestrado 
Profissional em Rede Nacional em Gestão 
e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁ-
gua), que é resultado de uma parceria da 
instituição com a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Este mestrado profissional será 
coordenado pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) e terá 114 vagas distri-
buídas em seis universidades públicas 
pelo Brasil: Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFGRS) e a própria UNESP. A seleção 
é realizada por meio de um Exame Nacio-
nal de Acesso, que terá uma prova escri-
ta e uma avaliação de currículo. O edital 
pode ser acessado no site da ANA.

O mestrado é voltado para profissionais 
que atuam na gestão e regulação dos re-
cursos hídricos e os trabalhos de conclusão 
do curso deverão ter um caráter de conhe-
cimento aplicado, podendo ser no formato 
de manuais operativos, relatórios técnicos, 
aplicativos, patentes, artigos, sistemas ou 
mesmo dissertações. Com a iniciativa a 
ANA busca contribuir para a melhoria da 
gestão e regulação das águas do País. 

Há mais de oito anos, a Agência Nacio-
nal de Águas tem investido esforços para 
apoiar a criação de um mestrado profis-
sional em gestão e regulação de recursos 
hídricos, tendo em vista que uma das atri-
buições da ANA é estimular a pesquisa e 
a capacitação de recursos humanos para a 
gestão de recursos hídricos.

A Agência vai apoiar financeiramente 
a execução das duas primeiras turmas. 
Ao final delas é esperada a produção 
mínima de 200 trabalhos aplicados às 
necessidades relacionadas à gestão e 
regulação de recursos hídricos no País 
e 200 profissionais do SINGREH forma-
dos em nível de mestrado. O valor total 
previsto para custeio nos cinco anos de 
fomento (2015 a 2019) supera os R$ 4,5 
milhões, já descentralizados da Agência 
para a CAPES por meio de um Termo de 
Execução Descentralizada.

Diversas instituições do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH) enviaram cartas 
manifestando a importância dessa 
iniciativa e o interesse em apoiá-la. A 
avaliação da proposta do curso pela CA-
PES aconteceu em 2015 e o mestrado 
foi aprovado com nota 4, nota máxima 
atribuída a novos cursos.

http://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
http://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
http://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
http://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/
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PRODES seleciona estações para investir em 
tratamento de esgotos em Goiás e Minas

A edição mais recente do Programa Despo-
luição de Bacias Hidrográficas (PRODES), da 
Agência Nacional de Águas (ANA), tem R$ 
20 milhões garantidos para três estações 
de tratamento de esgotos (ETE) seleciona-
das: ETE Itapecerica, em Divinópolis (MG); 
ETE Nerópolis, em Nerópolis (GO); e ETE 
Laranjal, em Pires do Rio (GO). Estas três 
estações mais bem avaliadas na seleção de 
2015 têm potencial para beneficiar apro-
ximadamente 310 mil habitantes. Tanto a 
ETE Boa Vista, em Campinas (SP), quanto 
a ETE Águas Lindas, em Águas Lindas (GO), 
também foram selecionadas, mas só pode-
rão ser contratadas se houver disponibili-
dade orçamentária e financeira.

Conhecido como “programa de compra de 
esgoto tratado”, o PRODES paga pelo esgo-
to efetivamente tratado, em vez de finan-
ciar obras ou equipamentos, desde que 
as metas de remoção de carga poluidora 
(previstas em contrato) sejam cumpridas. 
Podem participar do PRODES os empre-
endimentos destinados ao tratamento de 
esgotos com capacidade inicial de trata-
mento de pelo menos 270kg de DBO (car-
ga orgânica) por dia, cujos recursos para 
implantação da estação não venham da 
União. Participam da seleção as estações 
ainda não iniciadas ou em construção com 
até 70% do orçamento executado.

Para classificar os empreendimentos ins-
critos, a ANA considerou diversos fatores, 
entre os quais: o porte e a eficiência do 
processo de tratamento empregado; a lo-
calização das estações em regiões que con-
tavam com comitês de bacias instalados e 
em pleno funcionamento até 31 de dezem-
bro de 2014; a localização em bacias priori-
tárias (São Francisco, Doce, Paraíba do Sul, 
Paranaíba e Piranhas-Açu); e a localização 

em municípios considerados em situação 
crítica em relação à qualidade da água, con-
forme a Portaria ANA nº 062/2013.

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 ne-
cessidade de investimentos em tratamento 
dos esgotos para proteção dos mananciais 
de sistemas de produção de água, entre ou-
tros critérios. Segundo o Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS), 
de 2014, o Brasil coleta 49,8% dos esgotos 
e trata 70,9% dos esgotos coletados.

Saiba mais sobre o PRODES

Desde seu início, em 2001, o Programa já 
contratou ou selecionou para contratação 
80 empreendimentos que atenderão a cer-
ca de 9,3 milhões de brasileiros quando esti-
verem em pleno funcionamento. Enquanto 
a ANA já disponibilizou aproximadamente 
R$ 389 milhões pelo esgoto tratado, tais re-
cursos alavancaram investimentos de apro-
ximadamente R$ 1,59 bilhão por parte dos 
prestadores de serviços de saneamento na 
implantação ou ampliação das estações de 
tratamento de esgotos. 

Após o lançamento do edital e a inscri-
ção dos empreendimentos, as propostas 
são analisadas pela ANA. Depois da fase 
de habilitação e seleção, o próximo pas-
so é contratar os projetos. Em seguida, 
os recursos são aplicados num fundo de 
investimento do PRODES na Caixa Econô-
mica Federal. O dinheiro apenas é libera-
do quando as ETE estão operando plena-
mente e atingindo as metas definidas em 
contrato, o que é auferido pelas certifica-
ções trimestrais realizadas pela Agência.

Investimentos desde 2001

ETE Uberaba às margens do rio Uberaba (MG)Raylton Alves / Banco de Imagens ANA

ANA Empresas de
saneamento

R$ 389
milhões

R$ 1,59
bilhão

estimularam

Outros números do PRODES

9,3 milhões
de pessoas atendidas pelas estações contratadas

80 ETE
contratadas

Projetos
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Diretoria Colegiada participa de sessão
especial sobre 15 anos da ANA no Senado

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle do 
Senado (CMA) realizou, em 8 de dezembro, 
audiência pública especial sobre os 15 anos 
da Agência Nacional de Águas, instalada 
pelo Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro 
de 2000, e da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, criada pela Lei nº 9.433/97.

Acompanhado dos demais integrantes da 
Diretoria Colegiada da ANA, o diretor-presi-
dente, Vicente Andreu, fez um resumo das 
atribuições legais e realizações da Agência 
desde sua criação e dedicou sua fala a ex-
plicar aos senadores questões conjunturais 
relacionadas aos recursos hídricos, como 
o desafio do aumento da reserva de água 
diante das incertezas climáticas e a neces-
sidade de avanços na execução de obras de 
infraestrutura hídrica e no aperfeiçoamen-
to da regulação dos usos das águas, para 
aperfeiçoar a maneira de lidar com eventos 
críticos, como secas e cheias.

Ele traçou um panorama da seca no Nor-
deste, que em 2016 está em seu quin-
to ano devido ao fenômeno climático El 
Niño, o qual atinge também o Sudeste, 
onde, desde outubro de 2013, os volumes 
de chuvas registrados têm sido os meno-
res de um histórico de mais de 80 anos. 
Respondendo a perguntas dos senadores, 
o diretor-presidente esclareceu dúvidas 
sobre as consequências para o rio Doce, 
de gestão federal, devido ao rompimen-
to da barragem de Fundão, em Mariana 
(MG), em 5 de novembro, desastre que 
qualificou como o “de maior impacto am-
biental e ainda com muitas incertezas”. 

Segundo Andreu, o laudo dos rejeitos não 
apresentou metais pesados”. Ele explicou 
que alguns dos metais pesados encon-
trados são característicos da bacia do rio 
Doce “que é suscetível a diversos tipos de 
mineração, inclusive ao garimpo”. Ele escla-
receu, ainda, que a morte dos peixes não 
se deu devido à contaminação por metais, 
mas por asfixia, seja pela quantidade de 
lama ou pela falta de oxigênio.

Andreu explicou também como funciona 
a Lei de Segurança de Barragens e o papel 
da Agência, como coordenadora do Siste-
ma Nacional de Segurança de Barragens 
(SNISB), atribuído à instituição pela Lei nº 
12.334/2010. “A ANA basicamente recebe 
dos órgãos fiscalizadores seus relatórios 
específicos”, afirma. O dirigente fez um 
balanço do que chamou de “lições da crise 
hídrica” para o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), 
previsto pela Constituição de 1988 e insti-
tuído pela Lei nº 9.433/97, que estabeleceu 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cuja a implementação a ANA coordena.

Segundo ele, a crise provocou uma mu-
dança no padrão de consumo de água. 
“Mas ainda há cidades que, mesmo du-
rante a crise, usam 250 litros por dia por 
habitante, quando o padrão recomenda-
do é 150 litros/habitantes por dia. Outra 
lição da crise, de acordo com Andreu, é 
que os governos precisam ser mais flexí-
veis para lidar com os desafios, seja para 
recuperar vegetação ou implementar 
obras de infraestrutura, de forma a lidar 
com os eventos críticos.

Segundo Andreu, é preciso manter o prin-
cípio do duplo domínio das águas dos rios 
(federal e estadual), estabelecido pela 
Constituição Federal, para evitar a centra-
lização da gestão, mas é necessário encon-
trar um mecanismo que facilite e agilize a 
tomada de decisão em momentos de crise.

Para encerrar sua fala, o diretor-presiden-
te da ANA enfatizou que será necessário 
voltar a discutir o conceito de usos múlti-
plos das águas brutas e de prioridades de 
uso, com foco na vocação das bacias hi-
drográficas, de forma que não haja confu-
são entre os usos humano e urbano e para 
evitar a “vilanização” de qualquer uso da 
água, devido à importância de todos os 
usos para a economia e para a sociedade, 
ainda que o uso humano, conforme define 
a legislação, seja prioritário.

Além de Andreu, estiveram presentes na 
mesa, para questionamentos dos sena-
dores, o diretor da área de Hidrologia da 
ANA, Ney Maranhão; a diretora da área 
de Planejamento, Gisela Forattini; o di-
retor da área de Gestão, Paulo Varella; e 
o diretor da área de Regulação, João Gil-
berto Lotufo. Servidores da Agência tam-
bém acompanharam a sessão.

Diretores da ANA esclarecem dúvidas dos senadores durante a sessãoEdilson Rodrigues / Agência Senado

MMA divulga balanço 
da sua gestão e das 

entidades vinculadas 
entre 2010 e 2016

Em 13 de maio o Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) divulgou 
o Balanço de Gestão 2010-2016, 
que resume a atuação do órgão 
e de suas entidades vinculadas, 
entre elas a Agência Nacional de 
Águas. O documento é um relato 
das mudanças e das ações no âm-
bito das políticas públicas voltadas 
para o meio ambiente. O Balanço 
de Gestão cita a parceria do MMA 
com a ANA, firmada em 2015, para 
o apoio à revisão dos planos esta-
duais de recursos hídricos do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba. Ou-
tra ação da Agência mencionada 
no documento é o Plano Nacio-
nal de Segurança Hídrica (PNSH), 
iniciado em 2014 numa parceria 
com o Ministério da Integração 
Nacional. O PNSH definirá as prin-
cipais intervenções estruturantes 
e estratégicas de recursos hídricos 
no Brasil, como a construção de 
barragens, sistemas adutores, ca-
nais e eixos de integração. O Plano 
tem como foco áreas críticas em 
termos de eventos críticos (cheias 
e secas), como o Nordeste Seten-
trional, o leste da Bahia, o norte 
de Minas Gerais e as bacias dos 
rios São Francisco e Parnaíba.

ANA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/acesso_informacao/Balanco-Gestao-2010-2016.pdf


UM MOSQUITO NÃO É MAIS 
FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO. 

Combata o mosquito periodicamente:

Tampe os tonéis
e caixas-d’-agua.

Mantenha as calhas
sempre limpas.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Coloque areia nos
vasos de plantas.

Retire sempre
água dos pneus.

Mantenha a lixeira
bem fechada.

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

SECRETARIAS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS DE SAÚDE
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Agência realiza ações internas e
externas de combate ao Aedes aegypti

A Agência Nacional de Águas (ANA) 
participou da Mobilização nas Instala-
ções Públicas da Administração Pública 
Federal, em 11 de março. A iniciati-
va busca combater o mosquito Aedes 
aegypti em todos os órgãos públicos 
federais do Executivo. Dando continui-
dade às ações de prevenção e combate 
ao Aedes nas instalações da Agência, 
a equipe da limpeza da ANA realizou 
uma varredura em busca de possíveis 
criadouros do transmissor de zika vírus, 
dengue e chikungunya. 
 
Além da vistoria em busca de criadou-
ros do mosquito, os servidores da ANA 
receberam materiais com dicas de com-
bate ao Aedes. A Agência também distri-
buiu panfletos com dicas de prevenção e 
combate ao inseto para visitantes. Para 
saber mais como evitar a procriação do 
mosquito e como combatê-lo, acesse: 
http://combateaedes.saude.gov.br/. 
 
Nos edifícios da ANA em Brasília a ins-
tituição vem adotando práticas constan-
tes para eliminação de focos do mosqui-
to e de conscientização dos profissionais 
que atuam no órgão. Em 29 de janeiro 
a Agência recebeu agentes da Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal no Comple-
xo Administrativo do SPO para uma vis-
toria. Na ocasião, não foram encontra-
dos focos do Aedes aegypti. 
 
Ações da Administração Pública federal
 
O mutirão de combate ao Aedes aegypti 
na Administração Pública federal come-
çou em 29 de janeiro, na Esplanada dos 
Ministérios com a mobilização dos servi-
dores públicos em prol da causa e com a 
vistoria dos prédios em Brasília. Em 13 de 
fevereiro aconteceu o passo seguinte: o 
Dia Nacional de Mobilização contra o Ae-
des aegypti. Durante a ação, ministros e 
gestores públicos ajudaram a vistoriar 2,8 
milhões de imóveis em 428 municípios 
do País. A ação contou com 220 mil inte-
grantes das Forças Armadas em conjunto 
com os agentes comunitários de saúde e 
os agentes de controle de endemias. 
 
Em 19 de fevereiro, as ações de com-
bate ao mosquito e conscientização da 
população continuaram com a Mobili-
zação Nacional da Educação Zika Zero, 
realizada em parceria com estados e 
municípios. Autoridades públicas e mi-
litares das Forças Armadas percorreram 
as capitais brasileiras e 115 municípios 
no combate ao mosquito. O objetivo foi 
aproveitar o período de volta às aulas 
para incluir as comunidades escolares 
nas ações de combate e prevenção em 
uma ação continuada. 

Diretor-presidente participa do Dia “D” de Combate 
ao Mosquito Aedes aegypti, em Sorocaba (SP)

Como parte das ações do Dia Nacional 
de Mobilização para o Combate ao Ae-
des Aegypti, em 13 de fevereiro, a ci-
dade paulista de Sorocaba promoveu o 
Dia “D” de Combate ao Aedes Aegypti. 
Durante a iniciativa foram vistoriados 
aproximadamente 3200 imóveis, en-
tre residenciais e comerciais. Durante 
a ação, foram recolhidas mais de 5,4 
toneladas de possíveis criadouros do 
mosquito transmissor de zika, dengue 
e chikungunya. O diretor-presidente da 
Agência Nacional de Águas (ANA), Vicen-
te Andreu, percorreu as ruas de Soroca-
ba juntamente com o prefeito da cidade, 
Antonio Carlos Pannunzio, entre outras 
autoridades. Militares das Forças Arma-
das também participaram do trabalho. 

O Dia “D” de Combate ao Aedes Aegyp-
ti teve como objetivo conscientizar a 
população sobre a importância do com-
bate constante ao mosquito e eliminar 
possíveis focos do Aedes aegypti em 
bairros com grande número de notifica-
ções de casos suspeitos de dengue. São 
eles: Jardim Sol Nascente, Jardim Mon-
terrey, Parque das Paineiras e Cajuru 
do Sul. No Dia Nacional de Mobilização 
para o Combate ao Aedes Aegypti, Dil-
ma Rousseff, os ministros e um efetivo 
de aproximadamente 220 mil homens 
e mulheres da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica realizaram vistorias em 
cerca de 3 milhões de residências de 
mais de 350 municípios nos 26 estados, 
além do Distrito Federal.

ANA

Vistoria da Secretaria de Saúde do DF na sede da ANARaylton Alves / Banco de Imagens ANA

Andreu procura criadouro do Aedes aegypti em SorocabaVolney Zanardi / Banco de Imagens ANA

http://combateaedes.saude.gov.br/
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ANA investe em monitoramento de bacias 
hidrográficas compartilhadas com Uruguai 

Internacional

Cada vez mais vêm aumentando os usos 
múltiplos das águas das bacias hidro-
gráficas do rio Quaraí e da Lagoa Mirim, 
ambas compartilhadas por Brasil e Uru-
guai. Neste contexto, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e a Direção Nacional de 
Água do Uruguai (DINAGUA) têm tra-
balhado em conjunto, desde 2013, no 
projeto de cooperação técnica Moder-
nização da Rede Hidrometeorológica 
Transfronteiriça. Esta iniciativa pioneira 
de monitoramento busca implementar 
uma rede de estações hidrometeoroló-
gicas automáticas (que monitoram rios 
e chuvas) nas duas bacias hidrográficas. 
Além disso, a parceria inclui a transfe-
rência de conhecimento, tecnologia e 
informações que possibilite a operação 
da rede pelos dois países.

Assim como a ANA estruturou as salas 
de situação estaduais para monitora-
mento de eventos hidrometeoroló-
gicos críticos, como secas e cheias, a 
instituição está apoiando desde 2014 
a estruturação da sala de situação na 
capital uruguaia, Montevidéu, para 
acompanhamento das duas bacias do 
projeto e de outras bacias do Uruguai. 
Esta sala está prevista para entrar em 
operação ao fim de 2016. Para tanto, 
a ANA investiu cerca de R$ 1,5 milhão 
para aquisição de 15 plataformas de 
coleta de dados (PCD) automáticas e 
os materiais necessários para a instala-
ção dos equipamentos (já adquiridos), 
duas sondas para medição de qualida-

de de água, dois medidores acústicos 
de vazão e equipamentos para monta-
gem da Sala de Situação, além de um 
programa de capacitação e treinamen-
tos em hidrometeorologia operacio-
nal para técnicos uruguaios. Com este 
projeto, Brasil e Uruguai buscam ter a 
possibilidade de avaliar e monitorar as 
disponibilidades hídricas nas bacias do 
Quaraí e da Lagoa Mirim. Das dez es-
tações hidrometeorológicas previstas 
para instalação no lado uruguaio das 
bacias, três já foram instaladas, qua-
tro estão em fase de instalação. Até o 
fim deste ano, a previsão é que as dez 
já estejam em funcionamento e trans-
mitindo dados para a ANA no Brasil e 
para a DINAGUA no Uruguai, sendo 
que outras cinco ficarão de reserva. 
Estes equipamentos serão usados para 

sistemas de alerta de cheias e também 
voltados para outorga de direito de uso 
de recursos hídricos e para navegação.

Além dos equipamentos, o projeto tem 
uma vertente de capacitação e treina-
mento de técnicos uruguaios em hidro-
meteorologia operacional, monitora-
mento e operação de sala de situação. 
Já foram capacitados mais de 40 técnicos 
uruguaios em dois cursos sobre a ope-
ração e manutenção de redes hidrome-
teorológicas automáticas, medição de 
variáveis hidrológicas e de qualidade da 
água, tratamento de dados e procedi-
mentos de armazenamento de dados e a 
criação de base de dados e utilização de 
sistemas de informação sobre recursos 
hídricos. Uma parceria com este nível de 
cooperação e de compartilhamento de 
conhecimentos sobre águas transfrontei-
riças é inédito para o Brasil. O rio Quaraí 
fica na fronteira entre o Rio Grande do 
Sul e o Uruguai (veja o mapa). Esta ba-
cia possui importante produção agrícola, 
principalmente de arroz, e pecuária. A 
Lagoa Mirim nasce no rio Jaguarão, no 
Uruguai, e suas águas seguem para o 
Rio Grande do Sul, onde desaguam no 
oceano Atlântico. A Lagoa Mirim é um 
importante corredor de navegação que 
poderá ser potencializado – com o moni-
toramento – principalmente para escoar 
o comércio entre os dois países. Conhe-
ça outras parcerias técnicas da ANA com 
países da América Latina e do Caribe no 
quadro da página 25.

Rio Quaraí e Lagoa Mirim

Projeto estimula capacitação de técnicos dos países
amazônicos e monitoramento dos rios da região

Em 5 de abril, a Agência Nacional de 
Águas (ANA) sediou, em Brasília, a 5ª 
Reunião do Comitê Diretor do Projeto 
Amazonas: Ação Regional na Área de 
Recursos Hídricos. Durante o encontro, 
a Organização do Tratado de Coopera-
ção Amazônica (OTCA), a Agência Brasi-
leira de Cooperação (ABC), o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) e a ANA 
discutiram as atividades realizadas no 
contexto do Projeto Amazonas em 2015 
e o plano de trabalho para este ano. 
Além disso, as instituições discutiram 
diversos aspectos sobre a continuidade 
da iniciativa, como fontes de financia-
mento e lições aprendidas.

Implementado pela ANA, OTCA e ABC, o 
Projeto Amazonas vem realizando, desde 
2012, atividades de cooperação e inter-
câmbio técnico entre os países amazôni-
cos referentes à capacitação de técnicos, 

intercâmbio de sistemas de informação e 
redes de monitoramento hidrometeoro-
lógico e de qualidade de água na região. 
Com vigência até dezembro de 2016, o 
Projeto Amazonas tem R$ 4,13 milhões 
em recursos. Neste ano está prevista a 
instalação de seis plataformas de coleta 
de dados (PCD), como iniciativa-piloto, em 
três países amazônicos (Bolívia, Colômbia 
e Peru), sendo dois equipamentos para 
monitoramento hidrometeorológico para 
cada um deles.  As PCD serão entregues a 
partir de maio e na sequência acontecerá 
a instalação. Na Bolívia, as estações ficarão 
nos rios Beni e Mamoré. Na Colômbia, os 
pontos de monitoramento serão nos rios 
Vaupés e Caquetá. No Peru, os equipa-
mentos ficarão nos rios Napo e Amazonas, 
cuja nascente fica em solo peruano. Estes 
seis pontos fazem parte de uma proposta 
de rede básica de monitoramento hidro-
meteorológico para a bacia Amazônica 

com 73 pontos no total, desenvolvida no 
âmbito do projeto com a participação de 
técnicos de todos os oito países membros 
da OTCA (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equa-
dor, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela).

Além das atividades referentes à conclusão 
da iniciativa-piloto, o Projeto Amazonas 
tem vários cursos previstos para 2016. A 
primeira capacitação foi a Oficina de Qua-
lidade das Águas Superficiais em Cocha-
bamba, Bolívia, em abril. No evento, espe-
cialistas brasileiros fizeram apresentações 
para os técnicos bolivianos. Entre 13 e 17 
de junho, Brasília sediou o Curso de Hidros-
sedimentologia – Conceitos e Práticas. Ma-
naus foi escolhida para receber o Curso de 
Direito Internacional de Águas na América 
Latina no segundo semestre. Também no 
Amazonas, em Manacapuru, está marcado 
para agosto o Curso Internacional de Medi-
ção de Vazão em Grandes Rios.

RIO GRANDE DO SUL

URUGUAIARGENTINA

Lagoa Mirim

Rio Quaraí

Oceano Atlântico



COLOMBIA 

Guatemala
Apoio ao Programa Cultivando Água Boa

Uruguai
Programa de Monitoramento de
Recursos Hídricos nas Bacias
Hidrográficas Transfronteiriças da
Lagoa Mirim e Quaraí  –  Implantação
da Sala de Situação com o Uruguai

Suriname
Desenvolvimento das capacidades
institucionais para o desenvolvimento
de uma estratégia nacional de gestão
dos recursos hídricos no Suriname

Paraguai
Fortalecimento da gestão de
recursos hídricos no Paraguai

Caribe
Fortalecimento da gestão de recursos
hídricos em países caribenhos

Bolívia
Desenvolvimento institucional para a

gestão integrada dos recursos hídricos

Peru
Fortalecimento Institucional para a

gestão integrada de recursos hídricos

Equador
Fortalecimento da rede hidrológica, implementação

de Sala de Situação e capacitação técnica para a 
gestão integrada dos recursos hídricos no Equador

Colômbia
Capacitação de técnicos colombianos nas áreas

de monitoramento hidrológico, qualidade de
água e automatização das redes hidrológicas; e
intercâmbio sobre gestão dos recursos hídricos

Honduras
Apoio à gestão integrada de recursos hídricos

El Salvador
Fortalecimento institucional para

a gestão de recursos hídricos

República Dominicana
Apoio ao Programa Cultivando 
Água Boa na República Dominicana

México
Gestão da informação estatística
e geográfica para o manejo de
recursos hídricos com o México

Argentina
Desenvolvimento de capacidades de Argentina
e Brasil na área de gestão de recursos hídricos

Nicarágua
Apoio ao Sistema de Informações e Gestão de Recursos Hídricos

Brasil
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Internacional

Acordos de cooperação técnica da ANA
com países da América Latina e Caribe
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Brasília inicia série de eventos preparatórios 
para próximo Fórum Mundial da Água

Em 2018 Brasília será sede do maior 
evento global sobre a temática de re-
cursos hídricos: o 8º Fórum Mundial 
da Água. Para dar início aos prepara-
tivos para o evento, a cidade recebeu 
o Kick-Off Meeting e o 1º Stakeholder 
Consultation Meeting entre 27 e 29 de 
junho. Estes encontros, que reuniram 
mais de 700 participantes no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, abri-
ram oficialmente os preparativos para 
o Fórum, cujo lema é “Compartilhando 
Água”. Maior Kick-Off Meeting já reali-
zado, o evento em Brasília reuniu políti-
cos, diplomatas, especialistas em recur-
sos hídricos, pesquisadores, gestores 
públicos e privados, além de represen-
tantes da sociedade civil. Nos dois dias 
de discussão, os participantes puderam 
discutir os temas fixos propostos pelo 
Conselho Mundial da Água (WWC na 
sigla em inglês) para o 8º Fórum e as 
questões prioritárias relacionadas a 
água que devem ser debatidas interna-
cionalmente e dentro de cada país até o 
evento, marcado para acontecer entre 
18 e 23 de março de 2018 no próprio 
Centro de Convenções e no Estádio Na-
cional Mané Garrincha.

O evento é organizado pelo Conselho 
Mundial da Água através do Comitê Di-
retivo do Fórum (International Steering 
Committee), do qual a Agência Nacional 
de Águas faz parte, já que a instituição 
possui dois governadores do Conselho: 
o superintendente Ricardo de Andrade 
e o diretor Paulo Varella. Evento reali-
zado a cada três anos pelo WWC desde 
1997, o Fórum Mundial da Água tem o 

objetivo de promover o diálogo para 
influenciar o processo decisório sobre 
água no nível global com foco no uso 
racional e sustentável do recurso, con-
ciliando os diferentes pontos de vista 
setoriais sobre o tema. Para mais infor-
mações sobre o evento, acesse www.
worldwaterforum8.org.

O Kick-Off Meeting serviu como oportu-
nidade para que as partes interessadas 
em participar do Fórum Mundial da Água 
pudessem opinar sobre o processo pre-
paratório para o evento, que começou 
a partir do Kick-Off e que se estenderá 
até o início do Fórum. No encerramento 
do encontro, em 29 de junho, os partici-
pantes puderam conhecer o Projeto Pro-
dutor de Água no Pipiripau, iniciativa de 
pagamento por serviços ambientais vol-
tados à conservação de água e solo na 
bacia do ribeirão Pipiripau, que abastece 
parte do Distrito Federal. O trabalho é 
realizado por diversas instituições públi-
cas e do terceiro setor, entre as quais a 
Agência Nacional de Águas. 

Juntamente com o governador do Distri-
to Federal, Rodrigo Rollemberg, e com 
o presidente do Conselho Mundial da 
Água, Benedito Braga, o diretor-presi-
dente da Agência Nacional de Águas, Vi-
cente Andreu, abriu o Kick-Off Meeting. 
Na abertura, o dirigente enfatizou o ca-
ráter singular do Fórum, que reúne setor 
privado, setor público em nível nacional 
e regional “na maior discussão mundial 
sobre o tema”. Andreu ainda chamou a 
atenção para a oportunidade que o even-
to representa para uma maior inclusão e 

envolvimento dos poderes executivos e 
legislativos na agenda da água. Em seu 
discurso, o governador do DF chamou 
a atenção para as oportunidades que o 
evento representa para Brasília, já que a 
expectativa é que a cidade receba aproxi-
madamente 40 mil visitantes em março 
de 2018, quando será realizado o Fórum. 
“A partir de hoje e até 2018 Brasília será a 
capital da água”, destacou.

Uma novidade nos preparativos para a 
edição brasileira do Fórum é a série de 
eventos Rumo a Brasília 2018, que bus-
ca envolver a sociedade nas esferas eco-
nômica, política, tecnológica e cultural 
em cidades das Américas. O evento é 
dividido em Fala Água!, que são debates 
interativos que estimulam propostas de 
soluções em diferentes níveis para os 
desafios relacionados aos recursos hídri-
cos na região onde acontece o debate. 
O Rumo a Brasília 2018 também promo-
ve o Viva Água!, encontro de entreteni-
mento e capacitação da sociedade civil 
com foco na água. Esta é a primeira vez 
que um continente se mobiliza de modo 
contínuo na preparação para o maior 
evento do mundo sobre água. 

Em novembro de 2015, Buenos Aires, na 
Argentina, recebeu o evento. Neste ano, 
São Paulo e Belém (PA) já sediaram a 
ação. Até o Fórum estão previstos encon-
tros em quatro cidades brasileiras (Sal-
vador, Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de 
Janeiro) e três estrangeiras (Cartagena, 
Colômbia; Cidade do México; e Santiago, 
Chile). Saiba mais sobre a iniciativa em: 
http://rumoabrasilia2018.com.br.

Centro de Convenções e Estádio Nacional Mané Garrincha receberão Fórum Mundial da ÁguaRaylton Alves / Banco de Imagens ANA

http://www.worldwaterforum8.org
http://www.worldwaterforum8.org
http://rsc.org.br/pipiripau/
http://rsc.org.br/pipiripau/
http://rumoabrasilia2018.com.br/
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Fórum terá evento inédito para sociedade 
civil com foco em sustentabilidade

4
1

2

3
56

7

8
Linha do Equador

1 1997 | Marrakech | Marrocos
500 participantes

2 2000| Haia | Holanda
39.000 participantes | 130 países

3 2003| Quioto, Shiga e Osaka | Japão
250.000 participantes | 142 países

4 2006| Cidade do México | México
27.500 participantes | 140 países

5 2009 | Istambul| Turquia
30.000 participantes | 182 países

6 2012| Marselha| França
35.000 participantes | 173 países

7 2015| Daegu e Gyeongbuk | Coreia do Sul
40.000 participantes | 168 países

8 2018| Brasília | Brasil
Mais de 30.000 participantes de mais de 100 países são esperados

Fonte: www.worldwaterforum8.org

interface entre mudanças climáticas 
e recursos hídricos, o uso racional da 
água e a segurança alimentar são al-
guns dos temas a serem discutidos. O 
Programa Regional deverá induzir de-
bates relacionados a ações de coope-
ração e intercâmbio entre os países, 
especialmente aquelas que contribuam 
para a conservação e o uso racional da 
água, refletindo as demandas e neces-
sidades das diferentes regiões do pla-
neta. No Programa Político, os diversos 
segmentos políticos que lidam com o 
setor água abordam recomendações do 
Fórum, que não é vinculante, para que 
elas possam ser internalizadas nas polí-
ticas públicas nos países. 

Em suas edições anteriores, o Fórum 
Mundial da Água foi estruturado em 
quatro vertentes de modo a garantir 
a pluralidade das discussões sobre os 
desafios do setor de recursos hídricos: 
temática, política, regional e a relacio-
nada diretamente aos cidadãos. Todas 
elas estarão presentes em Brasília da-
qui a dois anos. Mas a novidade para a 
edição de 2018 do Fórum Mundial da 
Água é a vertente relacionada à susten-
tabilidade. No Fórum da Sustentabilida-
de, os participantes de diferentes seto-
res institucionais poderão refletir sobre 
a importância social, econômica e am-
biental da água. Assim como este even-
to, o Fórum Cidadão também permite 

a participação de todos os segmentos 
da sociedade civil no evento, como: 
estudantes, empresários e usuários de 
recursos hídricos. Instituições públicas 
e privadas também têm a oportunida-
de de fazer parte do Fórum Mundial da 
Água através da feira e da exposição, 
abertas para instituições ligadas ao de-
senvolvimento tecnológico interessa-
das em divulgar ideias e inovações nos 
temas relacionados a água.

O Programa Temático sinaliza temas de 
interesse global relacionados à água, 
os quais devem estar presentes nas 
discussões e no contexto do “compar-
tilhamento de benefícios da água”. A 

A evolução do Fórum Mundial da Água
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