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Introdução 

Considerando os diagnósticos e abordagens sobre os principais problemas 

hídricos do Brasil, de acordo com seus diferentes perfis regionais (Relatório 01), 

e, também, as proposições já formuladas para ajustes e novos avanços no 

modelo de gestão vigente (Relatório 02), algumas voltadas a maior flexibilidade, 

resiliência e formas adaptativas, este último Produto do trabalho em pauta 

pretende chegar a certos detalhes e variáveis mais específicas aos diversos 

setores usuários dos recursos hídricos, com destaque para uma forma voltada à 

devida coordenação regulatória, especialmente para que sejam definidos 

melhores indicadores, a serem considerados em conjunto, e uma possível 

flexibilidade para as negociações e ajustes que devam ocorrer entre os diferentes 

usos da água, em decorrência das possíveis mudanças climáticas previstas. 

Dizendo de outra forma, mais resumida, já contando com abordagens sobre a 

gestão da oferta, de acordo com os distintos perfis regionais do Brasil, entra em 

pauta a devida gestão da demanda dos diversos setores usuários das águas, a 

qual também deve considerar a gestão de conflitos, especialmente os que forem 

advindos de possíveis mudanças do clima. 

Neste sentido, o presente Relatório 03 apresentará descrições sobre os perfis 

dos principais setores usuários das águas, com certas situações nas quais as 

negociações entre usuários, com ajustes na alocação das águas, sejam as mais 

benéficas possíveis, tanto para aspectos socioeconômicos quanto 

hidroambientais. Ademais, com base nestas descrições, deverá conter algumas 

recomendações que orientem a tomada de decisão de gestores em situações 

críticas, inclusive daquelas que forem advindas de possíveis mudanças 

climáticas. 

Portanto, trata-se de um produto final e complementar, tendo em vista que, de um 

lado, o Eixo V dos estudos relativos à Rede Água trata exatamente deste tema 

sobre os setores usuários das águas, enquanto, de outro, o Relatório 02 do 

presente Eixo IV, se apresenta como mais relevante, considerando-se o objetivo 

da proposição de ajustes e adequações que propiciem novos e seguidos avanços 
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adaptativos sobre a Governança na gestão dos recursos hídricos, no contexto do 

Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas. 

Assim, sob tal contexto, o presente Relatório 03 é então iniciado, no capítulo 01, 

com certos conceitos e procedimentos metodológicos considerados como 

relevantes, frente à existência de diversos setores usuários das águas, com 

destaques para a já mencionada coordenação regulatória, para o planejamento 

de recursos hídricos e para as devidas articulações verticais – entre as esferas 

federativas do Brasil – e horizontais – entre as diversas entidades relacionadas 

aos diferentes setores usuários das águas. 

No capítulo 02, destaca-se a importância de uma regulação segura e 

independente, frente a interesses particulares ou privados, chegando a detalhes 

sobre os procedimentos metodológicos para a recomendada coordenação 

regulatória, inclusive com uma listagem preliminar dos principais indicadores, os 

quais devem ser considerados em conjunto e não vistos isoladamente. 

Para que o perfil próprio a cada setor seja considerado, inclusive para a tomada 

de decisão de gestores, especialmente em situações críticas, este capítulo 02 é 

encerrado com descrições dos perfis e casos próprios aos principais setores 

usuários das águas. 

Na sequência, o capítulo 03 apresenta referências de estratégias institucionais 

para uma execução mais articulada e conjunta do planejamento de recursos 

hídricos, junto aos diferentes setores usuários das águas, iniciando com uma 

proposta que foi formulada para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a ser 

vista como bastante convergente com o arranjo institucional executivo do 

Programa Interáguas, até chegar às outras relevantes frentes de atuação da ANA. 

Por fim, o documento é encerrado, no capítulo 04, com respostas resumidas aos 

questionamentos que foram formulados pela Rede Espelho da ANA, a maioria dos 

quais foi advinda de leituras dos Relatórios 01 e 02, anteriores. 
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1. Conceitos e Procedimentos Metodológicos a serem Aplicados para 

Avanços da Governança na Gestão de Recursos Hídricos, Frente aos 

Diversos Setores Usuários das Águas1 

Como um primeiro conceito geral bastante relevante, é importante sublinhar que 

outras frentes de trabalho, voltadas a eventuais ajustes e adequações dos 

sistemas de gestão de recursos hídricos no Brasil – tanto no caso do SIGREH, 

quanto de muitos dos SEGREHs –, devem ser consideradas sob uma ótica 

articulada e conjunta com os presentes estudos, do Eixo IV da Rede Água, 

voltado ao Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas, notadamente no 

caso de propostas para certas modificações institucionais e jurídico-legais, vez 

que será bem mais realista e pragmático considerar o necessário processo de 

abordagens e negociações políticas junto ao Congresso Nacional, para que 

ocorra a desejada aprovação de propostas. 

Em outras palavras, cumpre ressaltar que muitas das recomendações que estão 

sendo elaboradas pelo presente trabalho do Eixo IV, voltado à Governança da 

gestão de recursos hídricos, não devem considerar somente ou isoladamente as 

adaptações a mudanças climáticas. Ao contrário, também devem considerar e 

conceber em conjunto propostas para que os sistemas de gestão vigentes 

(SINGREH e SEGREHs) tenham avanços mais amplos e consistentes em seu 

conjunto, certamente com muitos deles voltados a mais resiliência, flexibilidade e 

uma gestão mais adaptativa aos cenários de possíveis mudanças climáticas. 

Sob tal conceito geral e já contando com abordagens (ver Relatório 02) sobre a 

indispensável articulação vertical e ações mais conjuntas entre as esferas 

federativas do Brasil – União, estados, Distrito Federal e municípios –, volta a 

entrar em pauta a mencionada gestão integrada dos recursos hídricos (GIRH), 

agora com maior ênfase e certos detalhes e variáveis relacionadas com seus 

diversos setores usuários. 

                                                 

1 Fonte: Documento elaborado por Lobato da Costa, F.J., em 2011, em conjunto com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), sobre a Gestão Integrada de Recursos Hídricos e a Governança, 

voltado ao 6º Fórum Mundial da Água, que ocorreu em março de 2012, em Marseille, na França. 
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Para tanto, cabe lembrar que, tal como já mencionado nos produtos anteriores, a 

GIRH deve considerar suas variáveis supervenientes (meio ambiente e 

desenvolvimento regional) e, também, suas variáveis intervenientes (os diversos 

setores usuários, dentre outros, com maior ênfase para o saneamento básico, a 

hidroeletricidade e as atividades produtivas da agropecuária, inclusive com seus 

perímetros de irrigação, e da indústria, além da hidronavegação). 

Sendo assim, tendo em vista que as abordagens sobre aspectos ambientais e de 

desenvolvimento regional já constam no Relatório 01 (ver itens 2.3, p.24, e 2.4, 

p.35), resta tratar de temas mais específicos relacionados aos setores usuários 

das águas, tal como será apresentado na sequência. 

Como um conceito muito relevante, deve-se sublinhar que a gestão de recursos 

hídricos não deve ser vista como um setor isolado, mas sim sob uma ótica 

transversal aos diversos usos das águas, superficiais ou subterrâneas. 

Sob esta ótica, vista como fundamental e indispensável para uma efetiva gestão 

dos recursos hídricos, torna-se importante reconhecer a complexidade do tema 

em pauta. Com efeito, mesmo sob um consenso geral a respeito da importância 

de conferir integração entre os setores usuários, ainda há muitas dificuldades e 

restrições para que soluções concretas sejam efetivamente alcançadas. Em 

muitos casos, a gestão integrada permanece apenas como retórica, sem que 

muitos dos setores usuários das águas considerem e incorporem variáveis 

advindas de outros segmentos relacionados aos recursos hídricos. 

Portanto, cumpre reconhecer deficiências atuais e seguidos desafios para conferir 

uma efetiva transversalidade à política de recursos hídricos, uma vez que a 

disponibilidade hídrica, além de ser um dos elementos estruturantes para o 

desenvolvimento regional e para a sustentabilidade ambiental, também deve 

exercer a função de um fator relevante para a integração intersetorial, na 

dimensão em que reflete os diversos processos de apropriação dos recursos 

naturais, dadas suas múltiplas interfaces em cada bacia ou região hidrográfica.  

Com isto posto, revela-se então a necessidade de uma atuação mais coordenada 

sobre dois campos regulatórios importantes: (a) aquele mais amplo e transversal, 

que abrange a temática ambiental e dos recursos hídricos; e, (b) dos setores 
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usuários, que apresentam seus aspectos operacionais mais específicos.  

Ou seja, entende-se que, entre ambos, deve necessariamente ocorrer uma 

coordenação regulatória (a qual será abordada no próximo capítulo), de modo a 

manter uma coerência mútua entre metas e indicadores próprios a cada setor e 

com as abordagens mais amplas, que são tratadas pela gestão ambiental e dos 

recursos hídricos, sempre sujeitos a múltiplos impactos advindos de setores 

usuários, além de outras crises que poderão ocorrer devido a mudanças 

climáticas. 

Enfim, sob o entendimento precedente é questionável que, sobretudo em bacias 

ou regiões com elevada densidade urbana e grande dinâmica produtiva, as ações 

a serem propostas possam restringir-se apenas àquelas de natureza setorial, até 

mesmo a abordagens relacionadas ao meio ambiente, caso seja visto sob uma 

ótica strictu sensu.  

Ao contrário, mais apropriadamente, a gestão de recursos hídricos deve 

perseguir, ainda que sob o formato de diretrizes que a conformem, a 

compatibilidade possível com a natureza plena dos problemas próprios a cada 

bacia ou região hidrográfica, até o limite de abrigar a complexidade de ações 

integradas – sejam elas públicas e/ou privadas, voltadas ao desenvolvimento 

regional ou à sustentabilidade do meio ambiente –, as quais se tornam peculiares 

pelas questões relativas ao recurso água, por essa razão, exigindo instrumentos e 

sistemáticas de gestão também peculiares a cada região-problema. 

Com isto posto, no próximo capítulo, relacionado com a devida e recomendada 

coordenação regulatória, serão feitas certas abordagens e descrições a respeito 

de setores usuários das águas, como subsídios que propiciem uma 

sistematização das etapas, dos atores e das metas e indicadores identificados 

como necessários para uma regulação mais coordenada, eficaz e efetiva. 

Como outro campo conceitual muito importante para a gestão das águas, a ser 

estabelecido mediante um procedimento metodológico mais realista, consistente e 

pragmático, deve-se avaliar a forma de planejamento dos recursos hídricos, frente 

às efetivas intervenções que são empreendidas, no contexto presente, com a 

maioria dos casos sempre ocorrendo sob uma forma setorial e isolada, pelos 
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diferentes segmentos usuários das águas. 

De fato, no campo institucional próprio aos recursos hídricos ainda permanecem 

certas lacunas a serem superadas para fins de um planejamento mais 

consistente, que permita, além da indispensável gestão integrada das águas, uma 

visualização mais conjunta sobre as perspectivas de cenários de médio e longo 

prazo (tema do Eixo I dos estudos da Rede Água), os quais também devem ser 

considerados para que ocorra um equacionamento mais seguro e continuado de 

problemas e conflitos presentes.  

Dizendo de outra forma, projeções de cenários relacionados às futuras 

disponibilidades hídricas devem ser cruzadas com potenciais variações 

adaptativas das demandas dos diversos setores usuários das águas, frente a 

possíveis mudanças climáticas. 

Mais do que isso, mesmo com muitos planos – tanto o nacional, quanto certos 

planos estaduais e de bacias hidrográficas – já elaborados no País, persistem 

significativas dificuldades para fins de sua efetiva implementação, que segue com 

muita morosidade, em inúmeros casos, com distâncias entre os setores usuários, 

que tendem a não atuar sob uma forma integrada e coordenada. 

Neste sentido, apenas como uma referência geral, no caso do Brasil já foi 

constatado que, em determinado exercício, apenas cerca de 5% dos 

investimentos relacionadas aos recursos hídricos eram advindos do Ministério do 

Meio Ambiente e de entidades a ele vinculadas – com destaque para a Agência 

Nacional de Águas (ANA) –, enquanto algo como 95% estavam sendo 

empreendidos por outros ministérios relacionados a setores usuários, sem as 

devidas convergências e interações entre planos, programas e intervenções sobre 

os recursos hídricos. 

Com isto posto, nota-se que, por vezes, a GIRH pode apresentar maiores 

dificuldades para articulações institucionais horizontais, ou seja, no mesmo nível 

de governo, do que para articulações verticais, entre as diferentes esferas 

federativas do Brasil. 

Sob tal contexto, no capítulo 03 do presente Relatório 03 serão descritas 

estratégias institucionais que podem propiciar uma forma mais articulada e 



 

 

 
 

 

7 
 

integrada entre os setores usuários das águas, notadamente no que diz respeito à 

implementação de ações, intervenções e atividades relacionadas aos planos e 

programas de recursos hídricos. 
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2. A Devida Coordenação Regulatória para a Definição de Objetivos e Metas 

Conjuntas entre os Setores Usuários das Águas2 

2.1. A Importância de uma Regulação Independente, tendo em vista 

Interesses Setoriais Particulares e Privados sobre os Recursos Hídricos  

Antes de chegar a mais detalhes e a dados estatísticos sobre os setores usuários 

das águas, cabe sublinhar a importância de estabelecer uma devida regulação 

independente, acompanhada pela indicação de certos procedimentos 

metodológicos, tanto no que tange ao papel dos diferentes agentes privados, 

quanto de diversas empresas públicas – sobretudo, voltadas à operação de 

sistemas e de infraestruturas, por vezes em campos de monomercados –, vez 

que estas também apresentam seus interesses particulares, por conseguinte, 

demandando uma consideração muito próxima daquela aplicada sobre usuários 

privados, requerendo assim suas atividades e serviços igualmente submetidos à 

mesma regulação, em favor de uma atuação sustentável, em termos hídricos, 

ambientais e socioeconômicos. 

Expressando em outros termos, pode-se afirmar que, sem dúvidas, algumas 

empresas estatais, ou de economia mista, com predominância e controle do 

governo, também apresentam seus interesses particulares, inclusive em termos 

setoriais, por conseguinte, devendo ser reguladas por entidades do Aparelho do 

Estado, independentes do governo em mandato, notadamente no caso das 

agências regulatórias, as quais devem ter seu quadro de diretores com mandatos 

permanentes por certos períodos, ou seja, sem que venham a ser submetidos a 

interesses próprios ao governo em plantão. 

Com isto posto, uma vez que são os usuários – tanto privados, quanto públicos – 

que interferem e impactam as águas, por certo que devem ser devidamente 

regulados, além de assumirem certas adaptações e encargos em favor de uma 

perspectiva mais sustentável, em termos hídricos, ambientais e socioeconômicos. 

Esta afirmação cresce quando se pensa em possíveis mudanças climáticas, em 

cujo contexto vários dos problemas podem crescer substantivamente. 

                                                 
2 Fonte: idem. 
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Inobstante esta importante atuação regulatória do Aparelho do Estado, cabe 

lembrar que os sistemas de gestão vigentes no Brasil – tanto o SINGREH, quanto 

os SEGREHs – abrem espaços para que diversos usuários participem de 

instâncias coletivas decisórias (os conselhos e comitês de bacias hidrográficas), 

expressando seus interesses para negociações e acordos coletivos, de modo a 

convergir abordagens e interesses próprios com preocupações relacionadas a 

variáveis sociais e, sobretudo, para uma sustentabilidade hídrica e ambiental.  

Mesmo contanto com este contexto institucional de gestão coletiva, entende-se 

que sempre caberá aos usuários propiciar uma crescente transparência quanto ao 

seu comportamento hídrico e ambiental, assim, assegurando a realidade dos 

dados e informações sobre suas atividades, como forma de atendimento às 

demandas regulatórias advindas, sobretudo, do licenciamento ambiental e da 

outorga para direito de uso da água, além de indicadores mais específicos 

traçados para a prestação de serviços. Ou seja, contando com maior e crescente 

qualidade em sua atuação em instâncias decisórias do sistema de gestão dos 

recursos hídricos, a presença dos usuários poderá alcançar um maior peso 

específico, apresentando a consequência de mais espaços para suas 

contribuições em decisões dessas instâncias coletivas. 

Com efeito, contando com um percentual de 40% assegurado para sua 

representação em comitês de bacias – hoje, com mais de 200 já instalados no 

Brasil –, torna-se evidente que a participação dos usuários das águas apresenta 

um aspecto estratégico, inclusive para que ocorram negociações entre os próprios 

setores usuários, com uma alocação mais inteligente das disponibilidades 

hídricas, chegando até em variações sazonais e/ou advindas de possíveis 

mudanças climáticas, sempre sob a consideração de menores impactos e a 

definição das melhores alternativas para que a gestão das águas tenha mais 

resiliência, flexibilidade e robustez adaptativa a novos cenários prospectivos. 

Assim, esses espaços institucionais dos sistemas de gestão de recursos hídricos 

(SINGREH e SEGREHs) propiciam o papel dos diversos stakeholders e sua 

participação na gestão hídrica e em processos decisórios, com frentes de atuação 

para que ocorram seguidos e continuados aprimoramentos voltados para uma boa 

Governança da GIRH, por consequência, estabelecendo novas mediações entre o 
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Estado, representantes da sociedade civil e dos setores usuários, com base na 

aplicação dos princípios de uma gestão descentralizada e participativa.  

Voltando ao tema da regulação, não obstante a importância e o caráter inovador 

de um sistema de gestão descentralizado e participativo, não se pode abrir mão 

de atribuições próprias ao Estado, notadamente no que tange a encargos 

regulatórios, que são exclusivos do Poder Público. 

De fato, em casos específicos, um órgão gestor poderá até questionar e reverter 

decisões advindas de comitês e conselhos, caso torne-se explícitos impactos 

negativos sobre o meio ambiente e os recursos hídricos. Portanto, há uma 

coordenação regulatória essencial a ser considerada, tanto no que concerne à 

gestão ambiental com a dos recursos hídricos, quanto de ambas com os setores 

usuários das águas. 

2.2. Proposta de um Procedimento Metodológico para Aplicar a Devida 

Coordenação Regulatória 

Considerando os conceitos que foram apresentados, por certo que, em acréscimo 

aos seus encargos e contribuições no contexto da gestão de recursos hídricos, a 

atuação da ANA e dos órgãos estaduais correlatos deve ser devidamente 

articulada e coerente com os órgãos regulatórios do meio ambiente, como o 

IBAMA e seus órgãos estaduais correspondentes, para que não ocorram 

inconsistências entre decisões e condicionantes advindos do licenciamento 

ambiental e da outorga para uso da água. 

Mais do que isso, tal como já mencionado, também deve ocorrer uma 

coordenação regulatória entre o espaço hídrico e ambiental, que é mais amplo, 

e aspectos específicos a cada setor usuário das águas.  

Como um exemplo a respeito, sabe-se que a ANA deve tomar decisões coerentes 

e conjuntas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e com o 

Operador Nacional do Sistema Interligado de Energia (ONS), notadamente no que 

tange a operação de reservatórios de usinas hidroelétricas, cujos volumes 

hídricos também devem considerar demandas de outros segmentos usuários das 

águas, como perímetros de irrigação, controle de cheias e hidronavegação, além 

da manutenção das vazões ecológicas necessárias. De forma similar, também 
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deve haver coerência entre indicadores advindos da ANA e órgãos regulatórios 

próprios ao setor do saneamento, como a Agência de Saneamento e Energia do 

Estado de São Paulo (ARSESP).  

No entanto, a propósito desta desejada coordenação regulatória, cumpre 

reconhecer que, muitas vezes, em políticas setoriais ainda predominam metas e 

indicadores de cunho operacional – a exemplo do percentual da população a ser 

atendida, da extensão de redes de distribuição de água e de coleta de esgotos, 

dentre outras variáveis próprias ao setor de saneamento –, que devem ser 

acrescidas e associadas a objetivos hídricos e ambientais, com vistas à promoção 

de um planejamento mais integrado, o qual sempre deve abranger, de forma 

intersetorial e interinstitucional, duas vertentes, a saber: 

(i) primeiramente, uma ótica interna a cada setor usuário de recursos hídricos, 

com suas especificidades técnicas e institucionais, tal como nos serviços de 

água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem, que pertencem ao setor de 

saneamento; e, 

(ii) em segundo lugar, sob uma abrangência mais ampla, as articulações com as 

variáveis supervenientes e com múltiplos setores usuários de recursos 

hídricos, junto aos quais deve-se participar de processos de negociação para 

alocação das águas e medidas voltadas à proteção do meio ambiente e dos 

corpos hídricos, inclusive em decorrência de possíveis mudanças climáticas. 

Com efeito, sabe-se que há mútuos impactos e repercussões entre setores 

usuários das águas – como o próprio saneamento, a irrigação, geração de 

energia, produção industrial e exploração de minérios, dentre outros –, o que traz 

em pauta o processo para uma efetiva gestão integrada dos recursos hídricos.  

Sob tal abordagem, que extrapola a atual predominância de políticas setoriais, 

surgem então algumas perguntas: como compatibilizar propostas locais e 

setoriais, com as regionais e integradas? Quais os principais indicadores a serem 

observados? No caso de possíveis mudanças climáticas, como os setores 

usuários das águas deverão atuar, para que novos perfis de problemas e áreas de 

risco adicionais venham a ser consistentemente tratadas, no mais das vezes, sob 

a ótica de uma gestão mais adaptativa? 
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A este respeito, cumpre reconhecer que no planejamento de sistemas de 

infraestrutura local predomina a preocupação com a prestação de serviços, ou 

seja, com a factibilidade e operacionalização dos sistemas a serem instalados 

e/ou ampliados. Sendo assim, o atual perfil predominante revela a existência de 

regulações setoriais mais isoladas, com interesses específicos e sem uma visão 

integrada para a gestão dos recursos hídricos. 

Como um exemplo prático, salvo em alguns casos mais avançados, os Planos 

Diretores Municipais e, mais especificamente, os indicadores do planejamento 

urbano concentram-se em dados relacionados com a dimensão e taxas de 

ocupação de terrenos, além do traçado das redes de vias e transportes, porém, 

sem uma incorporação de metas e variáveis relacionadas à quantidade e 

qualidade de corpos hídricos, além da elaboração de diagnósticos e de balanços 

sobre problemas advindos da emissão de cargas, tendo como resultados a 

identificação de áreas de risco e porções ambientalmente sensíveis do território.  

Enfim, entende-se que os recursos hídricos devem ser assumidos como um dos 

fatores fundamentais para a escolha de áreas de expansão urbana e da 

localização de novos empreendimentos produtivos e de serviços, inclusive em 

decorrência de possíveis mudanças climáticas, as quais tendem a elevar graus de 

risco, notadamente em áreas urbanas desordenadamente ocupadas. 

Por seu turno, quando entram em pauta aspectos regionais mais abrangentes – 

não somente em pontos locais, mas também a montante e a jusante –, as 

variáveis relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos tornam-se ainda 

mais relevantes. Com efeito, sob tal contexto regional, sob uma ótica da chamada 

“Economia Verde”, deve-se identificar as diversas fontes de poluição existentes, 

que causam impactos ambientais e sobre os recursos hídricos, por consequência, 

com a identificação dos limites de resultados das ações relacionadas aos 

investimentos em serviços locais, vez que o somatório desses pontos pode 

ultrapassar a capacidade regional de suporte do território.  

Portanto, cabe aos usuários – privados e públicos –, sempre sob o predomínio de 

seus interesses particulares, reconhecerem que problemas de qualidade e de 

disponibilidade hídrica não estão relacionados somente a sistemas locais, a 
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exemplo do saneamento básico, mas também com todos os demais setores 

usuários das águas, como cultivos irrigados e uso de agrotóxicos, produção 

pecuária, indústrias e geração de energia hidroelétrica, dentre outros. 

Com isto posto, o Quadro 2.1, apresentado a seguir, demonstra genericamente 

como podem ser sistematizados objetivos e indicadores, partindo de aspectos 

executivos, de operação e manutenção e da prestação de serviços e de 

atividades produtivas, até chegar às abordagens hídrico-ambientais, sob a 

pretendida coordenação regulatória. Os indicadores, apenas genericamente 

apontados, referem-se aos usuários – privados e públicos – de recursos hídricos. 

Quadro 2.1 – Sistematização das Etapas, Atores, Metas e Indicadores de  

Setores Usuários das Águas 

Sequência e 

Objetivo Geral das 

Etapas 

Atores Previstos 

Objetivos 

Específicos  

(frentes de trabalho) 

Perfil dos 

Indicadores 

1ª 

Construção e/ou 

ampliação da 

infraestrutura de 

setores usuários 

das águas 

Empresas 

contratadas 

Operadores de 

sistemas 

Órgãos de meio 

ambiente 

Ministérios e suas 

entidades (MINs) 

Secretarias de 

Estado (SEs) 

Prefeituras 

Municipais (PMs). 

- projetos de 

execução 

- aprovação dos projetos 

pelas PMs, SEs e/ou 

pelos MINs 

- licenciamento 

ambiental 

- licença prévia e de 

instalação 

- construção da 

infraestrutura 

- indicadores para cada 

etapa da construção. 

- instalação de 

equipamentos. 

- equipamentos para 

iniciar operação dos 

sistemas instalados. 

2ª 

Operação e 

Manutenção da 

Infraestrutura 

instalada 

Empresas e 

Concessionárias 

federais, estaduais 

e/ou municipais 

Empresas 

produtivas e 

operadores 

privados. 

- formas de produção 

e/ou de prestação 

adequada de serviços  

- cobertura dos serviços, 

a exemplo de água e 

esgotos; 

- produção agropecuária, 

mineral e industrial; 

- geração de energia; 

- outros setores. 

(segue...) 
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Quadro 2.1 – Sistematização das Etapas, Atores, Metas e Indicadores de  

Setores Usuários das Águas 

Sequência e 

Objetivo Geral das 

Etapas 

Atores Previstos 

Objetivos 

Específicos  

(frentes de trabalho) 

Perfil dos 

Indicadores 

2ª 

Operação e 

Manutenção da 

Infraestrutura 

instalada 

Empresas e 

Concessionárias 

federais, estaduais 

e/ou municipais 

Empresas 

produtivas e 

operadores 

privados. 

- viabilidade na 

produção e na 

prestação de serviços 

- despesas de operação 

e de produção; 

- tarifas dos serviços 

prestados; 

- preços e demandas dos 

produtos. 

- O&M regular 

- interrupções na 

prestação de serviços 

e/ou na produção, em 

decorrência de 

problemas na O&M. 

3ª 

Monitoramento e 

ações para 

regulação dos 

serviços prestados e 

de processos de 

produção 

Agências 

Reguladoras de 

Setores Usuários 

(federais ou 

estaduais) 

Secretarias de 

Saúde 

Prefeituras 

Municipais (com 

eventuais agências 

reguladoras 

municipais) 

- prestação adequada 

dos serviços 

- níveis justificados 

das tarifas  

- avanços na 

eficiência dos 

sistemas 

- adequação e 

avanços tecnológicos 

em processos 

produtivos 

Indicadores básicos: 

- cobertura do serviço; 

- qualidade da 

distribuição; 

- índices de perdas e 

níveis de eficiência na 

produção. 

Indicadores 

complementares: 

- extensão dos serviços; 

- tarifas e preços médios; 

- grau de endividamento 

da empresa; 

- níveis de investimentos 

para expansão; 

- interrupções nos 

serviços e/ou na 

produção; 

- reclamações por 

clientes. 

(segue...) 
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Quadro 2.1 – Sistematização das Etapas, Atores, Metas e Indicadores de  

Setores Usuários das Águas 

Sequência e 

Objetivo Geral das 

Etapas 

Atores Previstos 

Objetivos 

Específicos  

(frentes de trabalho) 

Perfil dos 

Indicadores 

4ª 

Monitoramento dos 

impactos e 

resultados em 

termos hídricos e 

ambientais, além de 

eventuais impactos 

advindos de 

mudanças 

climáticas. 

Órgãos gestores do 

meio ambiente e/ou 

dos recursos 

hídricos, nas 

escalas federal, dos 

estados e dos 

municípios. 

Defesa Civil. 

- rebatimento das 

ações e da 

infraestrutura 

construída e operada, 

nas escalas locais, 

sub-regionais e 

regional, incluindo 

bacias hidrográficas. 

- avanços na 

definição de objetivos 

e metas relacionados 

aos resultados, em 

termos hídricos e 

ambientais, inclusive 

frente a possíveis 

mudanças climáticas. 

- verificação da 

consistência da rede de 

monitoramento 

pluviométrica, hidrológica 

e de qualidade da água; 

- indicadores 

relacionados aos corpos 

hídricos, como: OD, 

DBO, coliformes, N, P, 

cor, turbidez, sedimentos 

e assoreamento, 

pesticidas e metais 

pesados, dentre outros; 

- indicadores do meio 

ambiente, a exemplo de 

índices de gás efeito 

estufa, dentre outros, 

alguns relacionados a 

questões climáticas. 

Fonte: Documento elaborado por Lobato da Costa, F.J., em 2011, em conjunto com a ANA, sobre 

a Gestão Integrada de Recursos Hídricos e a Governança, voltado ao 6º Fórum Mundial da Água, 

com certas modificações voltadas ao trabalho sobre adaptação a mudanças climáticas. 

Tendo a referência geral desses indicadores – os quais devem ser definidos para 

todas as quatro etapas apresentadas e não apenas isoladamente para cada uma 

delas –, cabe sublinhar a sua elevada importância, sempre contando com um 

devido monitoramento, tendo em vista a necessidade indispensável de que sejam 

identificadas as relações entre causas e efeitos que afetam os recursos hídricos e 

ambientais, não somente para que se possa verificar sua mútua consistência, 

como também, para que propostas de soluções sejam mais efetivas, em favor de 

uma sustentabilidade mais segura, inclusive em decorrência de uma gestão mais 

adaptativa em decorrência de possíveis mudanças climáticas. 

Mais do que isto, cabe lembrar que muitos dos indicadores podem subsidiar 

negociações e acordos entre os diferentes setores usuários das águas, como 
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também com a regulação hídrica e ambiental, sob uma ótica mais segura e 

sustentável. 

Em termos dessa visão mais integrada de gestão e tendo em vista a 

recomendada coordenação regulatória, entra em pauta a seguinte pergunta: 

será que os órgãos gestores do meio ambiente e dos recursos hídricos devem ser 

institucionalmente fundidos? 

Como resposta à intenção de promover a integração entre a gestão ambiental e 

dos recursos hídricos, duas alternativas se colocam: (i) a fusão das instituições 

que detenham responsabilidades regulatórias sobre a gestão ambiental e a dos 

recursos hídricos; ou, (ii) a integração e mútua complementação entre 

procedimentos de licenciamento ambiental e da emissão de outorgas para direito 

de uso das águas. 

Contando com tais alternativas, deve-se reconhecer que, de um lado, a eventual 

fusão entre instituições, tal como já ocorreu no Espírito Santo (Instituto Estadual 

do Meio Ambiente – IEMA) e, mais recentemente, no Rio de Janeiro (Instituo 

Estadual do Ambiente – INEA) e na Bahia (Instituto Estadual do Meio Ambiente – 

INEMA), não necessariamente integra os procedimentos entre licenciamentos 

ambientais e a emissão de outorgas.  

De fato, em trabalhos de 2007 esta deficiência foi constata no Espírito Santo 

(IEMA), onde dados de ambos os processos não eram cruzados e comparados 

entre si, por vezes com significativas divergências, embora a integração entre os 

procedimentos tenha sido mais bem empreendida no Rio de Janeiro. 

Por outro lado, em Minas Gerais, embora os órgãos gestores do meio ambiente 

(Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM) e dos recursos hídricos (Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas – IGAM) continuem institucionalmente separados, 

ocorreu uma efetiva integração entre os processos de licenciamento ambiental e 

de emissão de outorgas, os quais passaram a fazer parte de um procedimento 

unificado, fato que não demanda seguidas emissões e entregas de documentos 

em procedimentos sempre muito burocráticos, além de propiciar a identificação de 

convergências indispensáveis entre dados e informações que subsidiam ambos 

os processos em pauta. 
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Contando com estas abordagens, pode-se, então, recomendar que a tomada de 

decisões de gestores, notadamente frente a situações mais críticas, inclusive em 

decorrência de possíveis mudanças climáticas, considere tanto as repercussões e 

impactos críticos mais locais, quanto variáveis e aspectos mais amplos e 

regionais, que devem ser considerados em termos hídricos, ambientais e 

socioeconômicos – com certa ênfase para as relações entre benefícios e custos 

(B/C) para a sociedade –, não somente sob as perspectivas mais presentes, 

como também sob a ótica de cenários prospectivos de desenvolvimento. 

Com isto posto, percebe-se que os gestores devem colocar em pauta muitas das 

variáveis indicadas pelo Quadro 2.1, assim cruzando aspectos operacionais mais 

específicos com outros relacionados à dinâmica socioeconômica regional e, 

principalmente, suas respectivas repercussões em termos da sustentabilidade 

hídrica e ambiental. 

2.3. Descrição, com Dados e Informações Relacionadas aos Setores 

Usuários das Águas3 

Chega-se, agora, à possível identificação das principais frentes de atuação junto 

aos setores usuários das águas. Neste sentido, não caberia uma limitação 

somente às áreas críticas que forem mapeadas. Ao contrário, uma atuação 

voltada a novos avanços da Governança na gestão de recursos hídricos também 

deve ocorrer sob outros aspectos e variáveis significativas associadas ao perfil 

dos diferentes setores usuários, sejam os atores privados ou públicos, inclusive 

em decorrência de que muitos dos conflitos surgem relacionados a usos múltiplos 

das águas, alguns mesmo sem que ocorram demandas consuntivas, a exemplo 

da geração hidroelétrica e da hidronavegação.  

Mesmo nestes casos, no mais das vezes considerados como usos não 

consuntivos, frente a possíveis mudanças climáticas os reservatórios de usinas 

hidroelétricas devem ter seus balanços hídricos considerando os efeitos de 

evapotranspirações, portanto, como um certo uso consuntivo. 

                                                 

3 Fonte: Recursos Hídricos e a Economia Verde – Setor Privado, elaborado por Lobato da Costa, 

F.J, publicado pela Fundação Brasileira do Desenvolvimento Sustentável (2012) para o Rio + 20. 
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Assim, percebe-se que a gestão de recursos hídricos deve chegar a muitos dos 

aspectos próprios e específicos a cada setor, para que muitas das variáveis que 

entrarem em pauta possam ser abordadas sob uma forma mais consistente, 

inclusive para fins de negociações que afetem os múltiplos usos de recursos 

hídricos. Seguem, portanto, abordagens próprias sobre os setores usuários das 

águas. 

2.3.1. Setor de Saneamento 

Em termos gerais, o setor de saneamento abrange o abastecimento de água 

potável, a coleta e o tratamento de esgotos sanitários, a drenagem e a coleta e 

disposição final de resíduos sólidos. 

 Abastecimento de Água 

Este serviço de saneamento, por certo, é dos mais relevantes, inclusive em 

decorrência de sua prioridade no uso das águas, tal como consta na legislação 

nacional de recursos hídricos, tendo em vista a saúde pública. 

No presente, o Brasil já alcançou um percentual de atendimento da ordem de 

94,7% da população urbana, portanto, estando próximo à universalização no 

abastecimento de água potável em cidades. Estima-se, segundo publicado no 

Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2011), que são necessários 

investimentos de cerca de R$ 22,5 bilhões para que ocorra a universalização, 

prevista para o ano de 2025. 

Contudo, pensando em favor de avanços da Governança na gestão de recursos 

hídricos, tendo em vista as possíveis mudanças climáticas previstas, isto não 

significa que esteja em pauta apenas a universalização desse serviço, inclusive 

face ao fenômeno observado, neste ano de 2014, na Região Metropolitana de 

São Paulo, que apresenta graves problemas decorrentes da falta de chuvas, 

portanto, com uma elevada probabilidade dessa população urbana, que já supera 

20 milhões de moradores, ficar submetida a um racionamento. 

Por conseguinte, frente a mudanças climáticas, também se deve pensar sobre 

uma gestão mais adaptativa a situações críticas, que tendem a ocorrer mais 

vezes, além de sublinhar a necessidade de mais atendimento à população rural, 
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especialmente no caso de comunidades dispersas do semiárido brasileiro, as 

quais poderão subir suas repetidas situações com falta de abastecimento de 

água.  

Sob este novo contexto, advindo de possíveis mudanças do clima, também passa 

a ser mais significativo reconhecer que existem níveis inadequados de utilização 

em sistemas de abastecimento, nos quais os índices de perdas de água chegam 

a uma média nacional superior a 45%.  

De fato, seja pelas perdas físicas – por rompimentos e vazamentos nas redes de 

distribuição, além de outros problemas operacionais, como o controle sobre a 

pressão nos encanamentos –, ou pelas perdas financeiras – advindas de ligações 

clandestinas e de baixos índices de micromedição –, há grandes espaços para 

que tal índice de perdas seja progressivamente reduzido, até chegar ao redor de, 

no máximo, 20 a 25%. Em países de primeiro mundo, este percentual encontra-se 

abaixo de 15%, em alguns casos excepcionais, já estando na ordem 6 a 8%. 

Em acréscimo, no contexto de planos diretores municipais e dos planos de 

recursos hídricos de bacias hidrográficas, devem ser destacadas intervenções 

com vistas à proteção de mananciais de abastecimento, não somente para 

assegurar quantidade e qualidade adequada, mas também para que custos 

associados à busca de água a longas distâncias sejam evitados. 

No que concerne ao perfil dos prestadores de serviços, há o predomínio das 

concessionárias estaduais de saneamento, a exemplo da SABESP, em São 

Paulo, da COPASA, em Minas Gerais, e da SANEPAR, no Paraná, dentre todas 

as demais dos estados da federação. Estas empresas de economia mista, que 

seguem sob o controle majoritário dos governos estaduais, atendem a mais de 

80% da população brasileira, em alguns estados com a prestação de serviços em 

quase todas as cidades. 

Outro perfil relevante é de serviços municipais autônomos, que atendem alguns 

municípios de porte significativo, a exemplo de Campinas, onde atua a SANASA. 

Já em cidades de menor porte, o saneamento segue com a predominância de 

departamentos municipais. 

Por fim, a partir do início dos anos 1990 e, mais recentemente, depois da 
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promulgação da Lei Federal nº 11.445, em 2007, que trata da Política Nacional de 

Saneamento, ocorreu um incentivo maior à prestação de serviços por empresas 

privadas, em boa medida, por conta das demandas para que os aportes de 

expansão fossem viabilizados.  

No presente, apresentando o Estado de São Paulo como exemplo, dentre os seus 

645 municípios, a SABESP atende a 384, com empresas privadas tendo 229 

contratos vigentes, alguns parciais (somente água ou esgotos) e outros 

completos, para ambos os serviços.  

Como última observação sobre sistemas de abastecimento de água, tendo em 

vista possíveis cenários de mudanças climáticas, por certo que os operadores de 

sistemas devem considerar formas de atuação mais seguras, com adaptações a 

períodos críticos, os quais poderão demandar metas mais avançadas para a 

redução de perdas, usos mais efetivos e, até, adequações de volumes de 

captação advindos da emissão de outorgas, os quais tendem a ser modificados 

em períodos de crises pluviométricas, tal como está ocorrendo neste ano.  

Muitos outros detalhes e abordagens a respeito devem constar nos estudos mais 

especializados do Eixo II, sobre dados e informações, do Eixo III, referente aos 

instrumentos de gestão das águas e, também, do Eixo V, com foco nos múltiplos 

setores usuários das águas, sob uma ótica de que todos estes Eixos da Rede 

Água sejam coerentes, próximos e complementares entre si. 

 Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários 

No que tange aos sistemas de esgotamento sanitário, devido aos baixos índices 

de atendimento no Brasil, são muito expressivos os impactos sobre os recursos 

hídricos, fato que destaca este segmento como uma das principais frentes de 

investimentos e de intervenções estruturais, rumo a aspectos de sustentabilidade 

hídrica e ambiental.  

Com efeito, no presente, perto de 62% da população urbana brasileira conta com 

a coleta de esgotos sanitários, sendo que apenas cerca de 50% das vazões 

coletadas recebem o devido tratamento; ou seja, apenas cerca de 1/3 da 

população das cidades tem seus esgotos tratados, sem que se chegue a 

questionar a efetividade e o percentual de remoção das cargas poluidoras.  
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Por essa razão, muitos dos mapas anualmente divulgados pela ANA, na 

Conjuntura de Recursos Hídricos, sublinham as áreas do País com a população 

mais concentrada, como sendo críticas em relação à oferta hídrica, sempre 

exigindo uma qualidade necessária. 

Como referência, segundo o já mencionado Atlas Brasil – Abastecimento Urbano 

de Água, apenas para que mananciais de abastecimento sejam protegidos, até 

2025 estima-se que serão necessários aportes da ordem de R$ 47,8 bilhões, 

voltados a ampliar a coleta e o tratamento de esgotos, localizados a montante dos 

pontos de captação de cidades, também estando incluída, em tais investimentos, 

a proteção de águas subterrâneas, das quais muitas das cidades brasileiras são 

dependentes. 

No que se refere ao perfil dos prestadores de serviços, pode-se repetir o que já foi 

mencionado no tópico anterior, do abastecimento de água, apenas com uma 

diferença pontual, qual seja, a de que os serviços para tratamento de esgotos 

contam com maior contribuição por parte de empresas privadas. 

Enfim, postos estes subsídios antecedentes sobre os serviços de água e esgotos, 

torna-se evidente que este segmento apresenta um impacto importante sobre o 

uso e a poluição de recursos hídricos, seguindo sob uma atuação majoritária de 

empresas sob o domínio público.  

Ou seja, mesmo sem o predomínio de agentes privados, este importante setor 

usuário das águas deve ser devidamente regulado por agências estatais 

independentes, além de estar presente e com uma participação muito substantiva 

nas instâncias coletivas dos sistemas de gestão vigentes no Brasil (SINGREH e 

SEGREHs), passando a assumir seus encargos e responsabilidades quanto à 

proteção dos recursos hídricos e, notadamente, para que planos de bacias sejam 

efetivamente implementados, quer seja em suas frentes executivas advindas de 

demandas regulatórias, ou em novos trabalhos decorrentes de possíveis 

mudanças climáticas, que tendem a elevar, em muitos casos, conflitos entre os 

usos múltiplos das águas. 

Com efeito, sabe-se que, na maioria dos planos de bacias, entre 60 a 70% dos 

investimentos são destinados à coleta e tratamento de esgotos sanitários e ao 
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abastecimento de água potável, o que significa que prestadores de serviços de 

saneamento, privados ou públicos, são essenciais para que o País caminhe rumo 

a uma sustentabilidade mais consistente, notadamente considerando perspectivas 

de mudanças climáticas, as quais devem demandar novos comportamentos de 

prestadores de serviços de água e esgotos, os quais devem adaptar-se a 

períodos mais frequentes de eventos críticos. 

 Drenagem 

Em relação à drenagem, também sob a competência dos municípios, predominam 

problemas locais de microdrenagem, no mais das vezes, por conta da ocupação 

inadequada de áreas de risco, como à beira de rios e córregos e de encostas 

sujeitas a deslizamentos, com ênfase sobre a crescente impermeabilização do 

solo em cidades, fatos que geram sérios riscos de segurança e graves acidentes, 

hoje muito comuns, sobretudo na maioria das capitais e aglomerações urbanas do 

País. 

Sob uma perspectiva regional mais abrangente, entram em pauta problemas de 

macrodrenagem, cujo equacionamento deve ocorrer com uma gestão mais ampla 

dos rios, podendo chegar a demandas para a construção de reservatórios 

voltados à regularização de vazões. Trata-se, portanto, de um dos temas 

relacionados aos planos de bacias hidrográficas, os quais, em certos casos de 

sistemas de gestão mais adaptativos, devem chegar a certas frentes de ação 

voltadas a reassentamentos involuntários de famílias e comunidades localizadas 

em áreas de risco, para que eventos críticos não cheguem a afetá-las tão 

gravemente. 

Na prática, isto significa que, por exemplo, a operação de reservatórios de usinas 

hidroelétricas também deve considerar os riscos de inundações nas cidades a 

jusante, portanto, voltando a entrar em pauta a destacada GIRH. Em outras 

palavras, as usinas não devem operar seus reservatórios apenas para otimizar a 

geração de energia, mas também para atender a outros usos e demandas de 

gestão das águas. 

 Resíduos Sólidos 

Quanto aos resíduos sólidos, suas relações com a gestão de recursos hídricos 
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referem-se à disposição final adequada e à coleta e limpeza em cidades, para que 

os resíduos não interfiram negativamente na qualidade dos corpos hídricos, em 

geral, por conta de cargas negativas advindas de lixões (chorume) e, inclusive, 

das interrupções que causam em redes de drenagem, impedindo a passagem das 

vazões e elevando cheias e inundações. 

Estes serviços estão sob a titularidade dos municípios que, na maioria absoluta 

dos casos, atuam mediante departamentos próprios e a contratação de serviços 

terceirizados, sempre sob um ponto de vista exclusivamente local, deixando de 

considerar o contexto da bacia hidrográfica onde estão localizados, ou seja, sem 

atenção a seus impactos nas águas locais e a jusante.  

Portanto, rumo a uma sustentabilidade mais consistente dos recursos hídricos, os 

serviços de resíduos sólidos, mesmo que não se apresentem como usuários 

diretos das águas, devem ser considerados e abordados no contexto de planos 

de bacias hidrográficas, para que ocorra a já mencionada identificação das 

relações entre causas e efeitos que afetam os recursos hídricos. 

Considerando as possíveis mudanças climáticas e a elevação de áreas e de 

períodos de riscos, estes serviços seguem na pauta de sistemas de gestão das 

águas, vez que se mostram como variáveis intervenientes sobre o comportamento 

de corpos hídricos, por consequência, demandado ajustes para coletas mais 

efetivas e, também, para sua disposição final adequada, inclusive sob uma ótica 

regional, sob a qual podem ser instalados aterros sanitários intermunicipais. 

2.3.2. Setor de Energia Hidroelétrica 

Muitos dos países, inclusive os mais avançados da União Europeia, ainda 

dependem largamente da produção de energia com base em termoelétricas, 

principalmente com uso de carvão – portanto, com elevados níveis de emissão de 

CO2 –, ou também de usinas nucleares, ainda que alguns tenham adotado 

iniciativas importantes, a exemplo da Alemanha, para ampliar a geração de 

energias reconhecidas como mais sustentáveis, tais como a eólica e a solar, 

dentre outras alternativas mais “limpas”, rumo à chamada Economia Verde e 

sustentável. 
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No caso do Brasil, há uma significativa diferença a respeito de sua matriz 

energética, com nada menos de 84.294 MW provenientes da hidroeletricidade 

(montante estimado no final de 2012), equivalentes a cerca de 70% do total 

instalado, que chegou a 121.106 MW (também no final de 2012), segundo dados 

que constam na Conjuntura de Recursos Hídricos (ANA, 2013), tendo como fonte 

de dados o Plano Decenal de Expansão de Energia – 2012/20214. 

Mesmo assim, por certo que não se deve deixar de reconhecer os impactos 

socioambientais que são causados pela construção de barragens e reservatórios, 

notadamente aqueles de grande porte, que inundam elevadas áreas e demandam 

a realocação de comunidades, até de núcleos de moradores de pequenas 

cidades, além da inundação de áreas de preservação, afetando aspectos 

ambientais e biológicos.  

Contudo, desde que as medidas para restrições e para a compensação dos 

impactos sejam tomadas, além da escolha adequada dos pontos onde tais 

empreendimentos possam ser instalados, a geração de hidroeletricidade também 

deve ser vista como uma energia “limpa”, muito diferenciada de termoelétricas à 

base de carvão. 

A este respeito, as usinas já instaladas no Brasil representam perto de apenas 

35% de todo o potencial hidroelétrico, estimado em nada menos do que 250 GW 

de energia, com expectativas de que sejam alcançados 117 GW em operação, até 

o ano de 2021, também segundo dados do Plano Decenal de Expansão de 

Energia – 2012/2021.  

Com efeito, sabe-se que grandes empreendimentos, a partir dos últimos anos 

localizados na região Amazônica – tais como as Usinas de Santo Antônio e do 

Jirau, ambas no Rio Madeira, e de Belo Monte, no Rio Xingu –, devem elevar 

substantivamente a capacidade instalada no País, tendo como seus benefícios a 

redução de riscos na falta de energia, por vezes devido a períodos sazonais e 

plurianuais com níveis mais baixos de pluviometria. 

                                                 

4 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

(MME), com o Plano Decenal de Energia 2012-2021, ainda em elaboração, no ano de 2012.  
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A propósito desses riscos da falta de energia, no ano presente (2014) torna-se 

evidente que o País encontra-se sob um significativo grau de problemas devido a 

alterações climáticas, com ênfase para a falta de chuvas sobre a região sudeste, 

na qual se encontram instaladas muitas das principais usinas hidroelétricas do 

Brasil. 

Sobre este caso, cabe lembrar que, nos anos anteriores, mais de 90% da energia 

efetivamente fornecida foi proveniente da hidroeletricidade, com as termoelétricas 

existentes – a maioria delas construída em meados da década de 2000 – atuando 

apenas de forma complementar, enquanto no presente (2014), a falta de volumes 

em reservatórios tem demandado um funcionamento continuado e total das 

termoelétricas, sem as quais, por certo, as usinas hidroelétricas não teriam 

condições de atender às demandas de energia do País.  

Em decorrência deste quadro atual, os custos para a geração de energia têm 

aumentado bastante, vez que as termoelétricas se apresentam como bem mais 

caras do que as hidroelétricas. 

Contando com tais subsídios, é importante registrar que a Carta de Maceió, 

referente ao XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que ocorreu entre 27 

de novembro e 02 de dezembro de 2011, dentre as suas recomendações, 

apresenta as seguintes, litteris: 

 não considerar somente a abordagem da água como 

recurso natural do meio ambiente, mas também sua 

essencialidade como recurso fundamental para o 

desenvolvimento econômico e social; e, 

 as abordagens e intervenções estruturais 

relacionadas a uma maior segurança hídrica, 

inclusive em decorrência de mudanças climáticas e 

de eventos críticos de escassez e de cheias, 

necessariamente envolvendo armazenamento hídrico. 

(destaques negritados) 

Percebe-se, portanto, que a Carta de Maceió ressalta o potencial de utilização 

das águas para um desenvolvimento mais seguro e sustentável, sem um 

abandono da construção de infraestruturas hidráulicas que colaborem para 



 

 

 
 

 

26 
 

armazenamentos e regularização de vazões, notadamente quando da ocorrência 

de eventos críticos, os quais têm sido mais frequentes em decorrência de 

possíveis mudanças climáticas. 

Ademais, no que tange à GIRH, inúmeras vezes já sublinhada como fundamental 

para uma gestão sustentável das águas, o setor de geração de energia deve 

incorporar condicionantes, no contexto das atribuições institucionais do Operador 

Nacional do Sistema Interligado de Energia (ONS), para que os despachos que 

são emitidos aos operadores de usinas hidroelétricas também considerem os 

demais usos de recursos hídricos, além da necessária adaptação a possíveis 

mudanças climáticas, portanto, com medidas voltadas a controle de cheias, 

regularização de vazões e demandas a jusante para abastecimento de água, 

irrigação e hidronavegação, dentre outros usos potenciais. 

Em outras palavras, é importante lembrar que a operação de reservatórios de 

usinas hidroelétricas não deve ser determinada isoladamente e por interesses 

exclusivos, mas sim, pelas respostas aos despachos emitidos pelo ONS, que tem 

firmado acordos com a Agência Nacional de Águas (ANA), caminhando rumo ao 

atendimento de condicionantes relacionados à GIRH. 

Como outro elemento relevante em favor da geração de hidroeletricidade, 

comparativamente com outras alternativas, entram em pauta os custos médios 

por KWs gerados no Brasil, segundo os valores que seguem: 

Hidroelétricas..............................................................US$  65,00/KW 

Energia Eólica.............................................................US$ 80,00/KW 

Termoelétricas............................................................US$ 120,00/KW 

Energia Solar.............................................................US$ 170,00/KW 

Usinas Nucleares.......................................................US$ 280,00/KW 

Pelos valores dispostos – alguns com elevadas variações junto à média 

apresentada –, considerando o potencial ainda não explorado no Brasil, torna-se 

evidente que, por certo, a geração hidroelétrica seguirá como a principal fonte de 

energia do País, sem deixar o atendimento devido às restrições e atribuições 

advindas dos impactos de seus reservatórios e a consideração de formas 
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operacionais voltadas a adaptação a cenários previstos de possíveis mudanças 

do clima. 

Sob tal entendimento, é importante reconhecer que deve ser aplicado um maior 

rigor para a instalação de barragens e suas respectivas infraestruturas devidas, 

notadamente com base nos Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) e seus 

respectivos Relatórios (RIMAs), tendo como referência negativa a instalação da 

Usina de Balbina, na Amazônia, a qual teve seu início operacional em 1989, vista 

com muitos problemas decorrentes da elevada área florestal inundada pelo 

reservatório, com nível um tanto baixo da barragem e da energia gerada, além da 

falta de preocupações e abordagens consistentes sobre os impactos ambientais 

que foram causados. 

Por fim, cabem algumas observações a respeito do perfil dos operadores de 

usinas hidroelétricas, lembrando também das pequenas centrais (PCHs), que 

geram energia sem reservatórios, com base nas vazões naturais. 

De forma diferente do setor saneamento, na geração de energia há um equilíbrio 

maior entre operadores privados e empresas de economia mista, que ainda 

seguem sob o controle de governos dos estados federativos. Com efeito, além de 

contar com empresas privadas como a Light, a Duke Energy e a Tractebel 

Energia, algumas das antigas estatais foram privatizadas, com outras mantidas 

por alguns estados, a exemplo da Cemig, em Minas Gerais, e da Copel, no 

Paraná. 

De modo independente do perfil privado ou público, cabe novamente lembrar que 

tais empresas operam em resposta aos despachos do ONS, fato que significa 

uma relativa igualdade entre as diferentes empresas, sempre com vistas à 

otimização do Sistema Interligado Nacional (SIN), além de incentivos continuados 

a inversões por parte de empresários privados, sem deixar o Estado com a 

responsabilidade única de expandir a geração de energia no Brasil. 

2.3.3. Setor de Irrigação 

Dentre os usos consuntivos de água, o setor da agricultura irrigada é o maior do 

Brasil, no presente já correspondendo a cerca de 65% do total, enquanto o 
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abastecimento público responde por volta de 19% e o consumo industrial por 

16%.  

No entanto, cabe ressaltar que há diferenças significativas entre os percentuais 

consumidos nos estados da federação, com o Rio Grande do Sul concentrando 

nada menos do que 83,5% por irrigação, com 6,2% para abastecimento humano e 

10,3% pelo setor industrial, enquanto o Estado de São Paulo apresenta 41,2% 

pela agricultura irrigada, 32,0% para o abastecimento público e 26,8% para a 

indústria. 

Ademais, há diferentes perfis regionais no contexto do próprio setor, com o Rio 

Grande do Sul concentrando perto de 1,2 milhões de hectares para cultivos de 

arroz por inundação, dentre o total da ordem estimada, para 2012, de 5,8 milhões 

de hectares em áreas de produção agrícola irrigada, que corresponde a 19,6% do 

potencial nacional previsto, o qual poderá chegar a 29,6 milhões de hectares 

(IBGE, 2009). 

Além do Rio Grande do Sul, a irrigação também aparece como bastante 

significativa para a produção agrícola no semiárido brasileiro, notadamente a 

partir da porção média da bacia do Rio São Francisco e no interior de estados 

como Pernambuco e Paraíba, além da irrigação ter se expandido, durante as 

décadas de 1990 e de 2000, na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, em decorrência da expansão das 

fronteiras agrícolas, com ênfase em plantios de grãos, como a soja, tal como já 

consta, em maiores detalhes, no Relatório 01. 

A respeito de todos os cultivos irrigados, considerando a mencionada estimativa 

do IBGE, de que o País tenha uma área potencial de até 29,6 milhões de hectares 

– ainda sem abordagens mais próprias, em decorrência de possíveis mudanças 

climáticas –, percebe-se uma tendência de seguidos e crescentes avanços das 

áreas irrigadas, ao longo dos próximos anos. 

Com efeito, mais recentemente, a partir de meados dos anos 2000, verificou-se 

uma larga expansão de cultivos de cana-de-açúcar, relacionada à elevação dos 

preços do petróleo e, por consequência, da maior competitividade por parte dos 

biocombustíveis. Sob tal expansão, o Estado de São Paulo foi tomado por essa 
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produção, sempre associada a usinas sucroalcooleiras, até que houve ampliação 

rumo ao noroeste do Paraná, leste do Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e 

no sudoeste e oeste de Minas Gerais, onde o Triângulo Mineiro tem sido ocupado 

por tal segmento produtivo, com sua produção pecuária seguindo rumo ao norte 

do País. 

A propósito, o Mapa 2.1, apresentado a seguir, com base em imagem de satélite 

de 2009, confirma esta tendência, demonstrando que, em cenários prospectivos 

de desenvolvimento, devem subir as demandas por cultivos irrigados de cana-de-

açúcar, em decorrência da ocupação de áreas que apresentam variações 

sazonais de pluviometria, notadamente ao noroeste e ao norte de Minas Gerais. 

Mapa 2.1 – Área com Produção de Cana-de-Açúcar, nos Estados de São Paulo, 

Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul (Safra - 2008/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CANASAT (2009) 

Mais especificamente quanto às tecnologias de irrigação, de acordo com dados 

do IBGE (2009), ainda perto de 21% dos cultivos continuam por inundação 

(sobretudo, arroz, no Rio Grande do Sul), com perto de 20% por pivôs centrais, 

7,0 % por sulcos, 35% com outros métodos de aspersão e 17% com métodos 
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mais localizados e com “molhação” ou outras alternativas possíveis. 

Quanto ao perfil predominante dos usuários de recursos hídricos neste setor de 

irrigação, no presente há um elevado predomínio de empreendedores privados, 

sobretudo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do País, com o nordeste 

mantendo projeto de perímetros que ainda seguem administrados por empresas 

públicas, notadamente a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS). De fato, segundo dados que constam na Conjuntura de Recursos 

Hídricos (ANA, 2013), as iniciativas privadas atualmente respondem por 96,6% 

das áreas irrigadas, enquanto apenas 3,4% estão contempladas em perímetros 

públicos de irrigação. 

Por fim, cabe ressaltar que, certamente, os perímetros de irrigação devem estar 

sujeitos a uma devida regulação, sobretudo em decorrência da necessidade de 

mais adaptação e flexibilidade frente a possíveis mudanças climáticas, além do 

reconhecimento de seus impactos hídricos e ambientais. Portanto, caberá uma 

aplicação mais firme dos instrumentos de gestão, não somente para que sejam 

cadastrados e recebam as outorgas, de acordo com as disponibilidades hídricas 

existentes e/ou previstas, sujeitas a variações sazonais ou plurianuais, mas 

também, para que paguem pelo uso da água, com vistas à indução de maior 

eficiência na utilização de recursos hídricos.  

Um bom exemplo a respeito foi conferido pelo Projeto do Jaíba, perímetro irrigado 

ao norte de Minas Gerais, que inicialmente solicitou e obteve uma outorga com 

nada menos do que 40 m3/s. Depois de aprovada e na perspectiva de pagar pela 

cobrança pelo uso da água na bacia do rio São Francisco, o empreendimento 

revisou sua demanda, baixando para 18 m3/s, portanto, de acordo com sua 

demanda efetivamente aplicada, para que não houvesse um pagamento mais 

elevado. 

2.3.4. Setor Industrial 

Devido à sua grande amplitude e diversidade de produtos e de tecnologias 

aplicadas, além das diferentes condições regionais e urbanas, o setor industrial 

pode apresentar, de acordo com o perfil e a localização de seus inúmeros 
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empreendimentos, distintas condições para adaptação a mudanças climáticas, 

tanto no que concerne à captação de água, quanto a usos consuntivos e ao 

lançamento de efluentes. 

No caso do abastecimento de água para o setor industrial, pode estar sendo 

fornecido por prestadores de serviços de saneamento ou mediante captações 

diretas em corpos hídricos, superficiais e/ou subterrâneos, segundo a localização 

e disponibilidades regionais de recursos hídricos e das infraestruturas existentes. 

Já em relação ao lançamento de efluentes, caso existam redes apropriadas de 

esgotamento, por óbvio que ocorrerá o devido pagamento de tarifas, porém, em 

muitas situações, com a emissão direta de cargas industriais em corpos hídricos, 

por vezes, sem as restrições que devem ser estabelecidas pelo licenciamento 

ambiental e pela própria outorga para o lançamento de cargas em rios e córregos, 

fato que sempre tem causado diversos e significativos impactos sobre os recursos 

hídricos, os quais devem ser bem mais considerados pelo setor industrial frente a 

possíveis mudanças climáticas. 

No caso de receber a prestação de serviços de água e de esgotamento sanitário, 

o empreendimento de uma indústria não deve ser considerado como usuário de 

recursos hídricos, mas sim como consumidor da operadora de saneamento. Ou 

seja, neste caso, a indústria não precisa de outorga, com o real usuário sendo o 

operador do sistema de saneamento. Por outro lado, caso haja captação direta 

e/ou o lançamento de cargas, as indústrias terão que receber as correspondentes 

outorgas, sendo então caracterizadas como usuárias de recursos hídricos. 

Estas possibilidades ocorrem de acordo com as condições existentes em cada 

cidade e região, sem que se deixe de considerar a necessidade de que sejam 

incentivados, em todos os casos, seguidos avanços tecnológicos rumo a uma 

sustentabilidade mais ampla e consistente, notadamente em decorrência de 

possíveis mudanças climáticas, fato que também tenderá a reduzir a demanda 

por água dos consumidores industriais, evitando assim muitos dos conflitos que, 

no presente, ocorrem frente a outros setores usuários das águas. 

Mais especificamente a respeito dos segmentos que compõem o setor industrial, 

pode-se afirmar que os maiores usuários com demandas para uso da água são os 
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seguintes: a produção de alimentos, a indústria têxtil, a mineração, a siderurgia, 

fábricas de papel e celulose, a indústria de petróleo e derivados, além de 

empreendimentos voltados a produtos químicos. 

Em decorrência do perfil destes segmentos industriais, os seus empreendimentos 

tendem a não se localizar internamente em núcleos urbanos, portanto, com a 

maioria adotando captações e lançamentos próprios, ainda que estejam próximas 

ou em periferias de grandes aglomerações urbanas e de regiões metropolitanas, 

por vezes, em função de variáveis relacionadas com facilidades para transporte, 

acesso a mercados de exportação ou facilidade na prestação de serviços gerais 

demandados para a sua produção. 

Como um exemplo, cabe lembrar que as indústrias da mineração não determinam 

suas localizações, as quais são estabelecidas pela existência dos minérios a 

serem explorados. No caso das grandes siderúrgicas, a tendência é que estejam 

localizadas na proximidade de portos litorâneos, para fins de facilidades na 

exportação. Por outro lado, ao contrário do perfil destes segmentos, as 

montadoras de automóveis que, em sua maioria, recebem peças prontas, tendem 

a se localizar em núcleos urbanos, como nas regiões metropolitanas de São 

Paulo, de Belo Horizonte e de Curitiba, dentre outras. 

De todo o modo, tal como já mencionado, frente a possíveis mudanças climáticas 

a gestão de recursos hídricos demanda continuados avanços tecnológicos para 

todos os segmentos industriais, incluindo adaptação a novos perfis climáticos, os 

quais tendem a incentivar a otimização e o reuso das águas recebidas e/ou 

captadas, como também níveis elevados de remoção das cargas que são 

emitidas. Neste sentido, apenas como referência geral, seguem alguns 

indicadores sobre os níveis de consumo que são verificados no presente e 

aqueles a serem assumidos como metas progressivas, tal como consta na Tabela 

2.1, apresentada na sequência. 

Tabela 2.1 – Indicadores Gerais sobre Níveis de Consumo de Água e Metas a Serem 

Alcançadas por Segmentos Industriais 

Segmentos do Setor Industrial 
Níveis de Consumo de 

Água 

Metas a serem 

Alcançadas 
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Produção de 

Alimentos 

- pescados 
300.000 litros de 

água/tonelada 

30.000 litros de 

água/tonelada. 

- bebidas 

(cerveja) 

20.000 litros de 

água/quilolitro 

7.000 litros de 

água/quilolitro 

Indústria Têxtil 

- preparo de 

linho 

40.000 litros de 

água/tonelada 

30.000 litros de 

água/tonelada 

- acabamento 

de tecidos 

150.000 litros de 

água/tonelada 

120.000 litros de 

água/tonelada 

Mineração 

- minério de 

ferro 

6.000 litros de 

água/tonelada 

3.500 litros de 

água/tonelada 

- calcário 
6.500 litros de 

água/tonelada 

200 litros de 

água/tonelada 

Siderurgia 
- produção de 

aço 

12.000 litros de 

água/tonelada 

7.000 litros de 

água/tonelada 

Papel e Celulose 

- em pasta 
700.000 litros de 

água/tonelada 

140.000 litros de 

água/tonelada 

- sulfite 
700.000 litros de 

água/tonelada 

240.000 litros de 

água/tonelada 

- papel fino 
1.000.000 litros de 

água/tonelada 

750.000 litros de 

água/tonelada 

Petróleo e Derivados 

- gasolina 
8.000 litros de 

água/quilolitros 

6.500 litros de 

água/quilolitros 

- óleo refinado 

30.500 litros de 

água/tonelada de óleo 

cru 

10.000 litros de 

água/tonelada de óleo 

cru 

Produtos Químicos 

- álcool 
138 litros de água/litro 

de álcool 

50 litros de água/litro de 

álcool 

- polietileno 
231.000 litros de 

água/tonelada 

8.400 litros de 

água/tonelada 

Automóveis - veículo 
35.000 litros de 

água/veículo 

25.000 litros de 

água/veículo 

Fonte: Recursos Hídricos e a Economia Verde – Setor Privado, elaborado por Lobato da Costa, 

F.J, publicado pela Fundação Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável (2012) para o Rio + 20. 

 

Por fim, para encerrar as observações gerais sobre o setor industrial, cumpre 

reconhecer que o lançamento de efluentes ainda pode ser substancialmente 

reduzido nas empresas de pequeno e médio porte, a serem submetidas à devida 

fiscalização por parte de órgãos gestores do meio ambiente e dos recursos 
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hídricos, enquanto as de maior porte, certamente já apresentam níveis de 

remoção de carga da ordem de 90%, em decorrência de seus bem mais rigorosos 

processos para licenciamentos ambientais, os quais, também deveriam ser mais 

bem aplicados junto às concessionárias públicas de saneamento. 

2.3.5. Hidronavegação 

Como último setor usuário das águas a ser abordado frente a possíveis mudanças 

climáticas, merece destaque o fato de que a hidronavegação tem sido objeto de 

análises mais detidas nos últimos anos, com o início, em 2010, de um Plano 

Hidroviário Estratégico, no qual foram consideradas, especialmente, as 

interações entre as logísticas intermodais de transporte, uma vez que hidrovias 

não devem ser vistas isoladamente, mas sim, como alternativas a serem 

articuladas com outras opções, sempre considerando a infraestrutura já existente, 

os respectivos custos, a origem e destino de cargas e os potenciais dos rios, em 

termos de seus perfis sazonais de vazão. 

Uma das razões que tem dado a este segmento uma importância crescente é a 

expansão de alguns dos setores da economia rumo ao norte do País, com a 

exploração de minérios e as exportações de alimentos e cultivos de grãos, 

passando a serem transportados em novos portos, como em São Luiz, no 

Maranhão, e em Fortaleza, no Ceará. Como consequência, rios como o Araguaia-

Tocantins sobem de importância para que novos segmentos de hidrovias sejam 

explorados, além daqueles já existentes, notadamente a hidrovia do Tietê-Paraná, 

na porção sul-sudeste do Brasil. 

De fato, no presente, a rede de hidrovias no País já está chegando a 

aproximadamente 30 mil km, com cerca de 16 mil km na região amazônica, onde 

os rios são bem mais extensos, dentre eles, incluídos o próprio Rio Amazonas, o 

Solimões e os Rios Madeira e Xingu, dentre outros, como o já mencionado 

Araguaia-Tocantins, com hidrovias da ordem de 4 mil km, enquanto as hidrovias 

da bacia do o Rio Paraná somam apenas 1,8 mil km, operadas nos Rios Paraná, 

Tietê, Paranaíba e Ivaí. 

Sobre este caso da hidrovia Tietê-Paraná, cabe registrar a atual crise presente, 

advinda de um longo período de escassez pluviométrica em 2014, tendo como 
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consequência uma significativa queda dos níveis de rios afluentes e do próprio 

Tietê, assim, sem propiciar que os graneleiros possam navegar transportando 

muitos dos produtos cultivados para exportação, especialmente grãos de soja. 

Torna-se evidente, portanto, que a logística de transporte, com certos trechos de 

hidrovias, deve se definida com mais flexibilidade, para adaptação a períodos 

críticos de escassez pluviométrica. 

Por fim, cabe ressaltar que, embora este setor não tenha demandas consuntivas 

pelo uso da água, a emissão de suas outorgas é absolutamente necessária, 

notadamente para que os níveis dos rios estejam regularizados e propiciem a 

viabilidade dos calados de barcos, balsas e graneleiros utilizados para transporte. 
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3. Referências de Estratégias Institucionais para uma Execução mais 

Articulada e Conjunta do Planejamento de Recursos Hídricos, junto com os 

Diferentes Setores Usuários das Águas 

Tendo em vista as possíveis mudanças climáticas previstas, entram em pauta 

duas questões relevantes, em termos de estratégias institucionais voltadas para 

uma execução mais articulada e conjunta do planejamento de recursos hídricos, 

junto com os diferentes setores usuárias das águas. 

De um lado, tal como já destacado, devem ser superadas muitas das atuais 

deficiências, para que se possa conferir uma efetiva transversalidade à política de 

recursos hídricos, uma vez que a disponibilidade hídrica, além de ser um dos 

elementos estruturantes para o desenvolvimento regional e para a 

sustentabilidade ambiental (vistas como variáveis supervenientes), também deve 

exercer a função de um fator relevante para a devida e indispensável integração 

intersetorial entre os diferentes usos da água (vistos como variáveis 

intervenientes), ou seja, para uma gestão integrada de recursos hídricos – a 

GIRH. 

De outro, considerando que haverá mais incertezas presentes, devido a possíveis 

mudanças climáticas, a gestão das águas também deverá assumir mais 

flexibilidade frente a condições de uma vulnerabilidade maior, portanto, com a 

gestão sendo mais adaptativa, com vistas para a resiliência e robustez, tal como 

já foi conceitualmente elaborado pelo Eixo I dos estudos em pauta, voltado a 

cenários sobre o clima. 

Com estas questões dispostas, cabe, então, definir e/ou identificar estratégias 

institucionais, relacionados aos diversos setores usuários das águas, as quais 

constam nos tópicos seguintes. 

3.1. Referência da Estratégia Institucional proposta para uma Efetiva 

Execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

Como uma primeira referência bastante convergente com as abordagens já 

dispostas pelo presente Eixo IV, cabe destacar a estratégia institucional que foi 

proposta para uma efetiva implementação das ações e intervenções do Plano 
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Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), concebida durante a sua última revisão, 

realizada em 2010 e disposta em 2011, expressa pela Matriz Tridimensional que 

aparece na Figura 3.1, reproduzida a seguir: 

Figura 3.1 – Matriz Tridimensional da Estratégia para o PNRH 2011 – 20155 

EEx = Demandas Nacionais 

e Regionais para ações do PNRH 

 

 

Interação 01                                              Interação 02 

 

EEy =  

Articulações Institucionais para Ações e 

Programas Existentes e/ou a serem criados 

Interação 03 

EEz = Estrutura dos Componentes 

e Programas do PNRH 

De acordo com o documento “Águas do Brasil: Estratégias 2011-2015” 

(SRHU/MMA, abril/2011), relativo à mencionada atualização do PNRH, cabe 

transcrever os seguintes parágrafos:  

“O primeiro Eixo Estratégico – o EEx – refere-se às 

demandas nacionais e regionais para ações do PNRH, 

advindas: 

- tanto de aspectos relacionados à inserção macrorregional 

e ao desenvolvimento do país, tendo como insumos estudos 

como os cenários prospectivos e abordagens da Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

                                                 

5 Fonte: Documento “Águas do Brasil: Estratégias 2011-2015: Programa de Estruturação 

Institucional para a Consolidação da Politica Nacional de Recursos Hídricos” (SRHU/MMA, 

abril/2011). 
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(SAE/PR)6;  

- quanto de demandas regionais, com tipologias comuns de 

problemas identificados nas Oficinas promovidas pela SRHU 

(...), sujeitas a critérios relacionados à transversalidade, 

dimensão e importância própria ao PNRH. 

O segundo Eixo Estratégico – o EEy – diz respeito a ações 

e programas existentes em diversos Ministérios e entidades 

federais, naturalmente relacionados com a temática dos 

recursos hídricos, dentre os quais pode-se inicialmente 

listar: 

 o próprio Ministério do Meio Ambiente, que inclui, 

além da SRHU e da ANA, as Secretarias de Mudanças 

Climáticas e Qualidade Ambiental, de Biodiversidade e 

Florestas, de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável, como também o IBAMA, o Instituto Chico 

Mendes e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB); 

 o Ministério das Cidades e, especialmente, a sua 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental; 

 o Ministério da Integração Nacional e as Secretarias 

de Infraestrutura Hídrica e de Programas Regionais; 

 o Ministério da Saúde, com destaque para a FUNASA; 

 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

incluindo suas Secretarias de Política Agrícola, de Defesa 

Agropecuária e de Produção e Agroenergia, além da 

Embrapa; 

 o Ministério de Minas e Energia, com suas 

Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento 

Energético e de Energia Elétrica, além da ANEEL, da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da CPRM, do 

ONS, como também da Eletrobrás e, para determinadas 

ações, da própria Petrobrás e da Itaipu Binacional; 

                                                 
6 Outras entidades, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), podem contribuir 

para as demandas desse Eixo Estratégico do PNRH. 
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 o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior e a Secretaria do Desenvolvimento da Produção; e, 

 o Ministério de Ciência e Tecnologia, com as Secretarias 

de Políticas e Programas de Desenvolvimento e Pesquisa e 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, além do 

Centro de Tecnologias do Nordeste (CETENE), do Instituo 

Nacional do Semiárido (INSA), do Centro de Tecnologia 

Mineral (CTEM), do Instituo de Pesquisas na Amazônia 

(INPA) e do Instituo Nacional de Tecnologia (INT). 

Em todas estas instituições foram preliminarmente 

identificadas ações e programas relacionados aos 

recursos hídricos, por conseguinte, com potenciais 

contribuições em favor do PNRH, sem restrições de que 

novas iniciativas venham a ser colocadas a cargo de 

algumas destas entidades, para que metas do Plano 

Nacional sejam alcançadas. 

Em termos pragmáticos, cabe reconhecer que será 

muito mais improvável que os orçamentos do MMA, da 

SRHU e da própria ANA recebam todos os aportes 

necessários à implementação do PNRH, do que admitir 

negociações e ajustes em programas a cargo de vários 

Ministérios e suas instituições, por vezes já com 

orçamentos e ações disponíveis em favor do PNRH. 

Fica evidente uma histórica e continuada dispersão 

institucional que caracteriza o setor público do país, sem 

que objetivos comuns ou relativamente próximos possam 

ser negociados e convergidos em termos executivos, com 

possíveis ganhos em relação a orçamentos, recursos 

humanos e resultados esperados. 

A par de interagir com planos e projetos de diferentes 

setores e instituições, este Eixo Estratégico EEy deve 

conferir especial destaque a Programas como o PAC, 

também cuidando da inserção de previsões orçamentárias 

no PPA de 2012 a 2015. 
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O terceiro Eixo Estratégico – o EEz – refere-se à estrutura 

dos Componentes e Programas do PNRH, que deverá partir 

de sua atual versão, todavia, sujeitando-se às devidas 

adequações, seja pelo ajuste e/ou criação de novos 

programas que tenham sido demandados por abordagens 

nacionais e/ou regionais (EEx), seja para aproximar e 

convergir programas e projetos com iniciativas identificadas 

como já existentes ou a serem estabelecidas em outros 

Ministérios e entidades (EEy). 

Em suma, a estratégia proposta exige que ocorram três 

vertentes de interação entre os Eixos Estratégicos: 

 a Interação 01 deve ocorrer entre as demandas 

nacionais e regionais (EEx) e a Estrutura do PNRH (EEz), 

com vistas a aproximações e respostas, não somente para 

as Oficinas que foram realizadas, como também, para outros 

estudos e diagnósticos e para aspectos estratégicos 

relacionados ao país e à sua inserção macrorregional; 

 já a Interação 02 terá seu foco na identificação de 

possíveis vinculações e respostas que ações e projetos já 

existentes nos Ministérios e respectivas entidades listadas 

(EEy) possam conferir às demandas de Oficinas regionais e 

temáticas e, bem assim, aos mencionados estudos, 

diagnósticos e aspectos estratégicos para o país (EEx); e, 

 por fim, a Interação 03 refere-se aos mútuos ajustes e 

aproximações entre ações e projetos já existentes em 

Ministérios e organismos a eles vinculados (EEy) e os 

componentes e programas do PNRH (EEz), com eventual 

criação de novas iniciativas para demandas que não 

estejam sendo atendidas por estes eixos. 

A respeito desta estratégia proposta, deve ser vista como a 

busca por uma janela de oportunidades, sob o 

entendimento de que o PNRH deve ser empreendido de 

forma transversal, em termos executivos e 

institucionais. 
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Ou seja, seus programas devem ser executivamente 

dispostos a conta de diversos Ministérios e instituições 

e eles vinculadas, sob objetivos e metas que sejam 

negociados e convergentes entre o MMA, SRHU e a ANA e 

estes Ministérios e suas instituições, sempre com os 

programas do Plano Nacional sujeitos à devida aprovação 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), visto 

como o espaço institucional de Governo para a validação 

final da estrutura adequada do PNRH, de forma a assegurar 

que objetivos e metas positivas relacionadas aos recursos 

hídricos sejam efetivamente alcançadas. 

Por certo que as mencionadas negociações e ajustes, para 

que ações já existentes sejam articuladas a programas do 

PNRH, não serão homogêneas. Ao contrário, dependerão 

do perfil dos programas e dos Ministérios envolvidos.  

Assim, ações relacionadas aos instrumentos de gestão, no 

mais das vezes empreendidas pela própria ANA ou por 

secretarias do MMA, necessitam apenas pequenas 

adequações e convergências, enquanto intervenções 

relacionadas, por exemplo, ao manejo de solo e água, no 

âmbito de atividades agropecuárias, demandarão processos 

e acordos bem mais complexos e de mais longo prazo, 

como também deve ocorrer com inventários e no 

planejamento de geração hidroelétrica. 

Com isto posto, no contexto da estratégia proposta pode-se 

antecipar que será possível identificar diferentes níveis de 

negociação para que as Interações 02 e 03 ocorram, nas 

linhas de maior facilidade, dificuldades intermediárias ou de 

maiores desafios interinstitucionais”. 

(destaques negritados e sublinhados) 

Contando com esta transcrição, salvo engano, entende-se que esta proposta se 

apresenta como bastante realista e pragmática, para que ocorram ações e 

intervenções bem mais integradas entre os diversos setores usuários das águas.  

Todavia, sob o atual contexto institucional do Governo Federal em mandato, 
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cumpre reconhecer que mesmo esta proposta apresenta elevadas dificuldades 

para a sua implementação, vez que hoje o Brasil conta com, nada menos, do que 

39 ministérios, muitos deles vistos como “a portas fechadas”, em decorrência de 

seu presente domínio sob interesses próprios a certos partidos políticos que 

foram alinhados ao governo, via a entrega de ministérios. 

Sendo assim, mesmo contando com a estratégia institucional proposta quando da 

revisão do PNRH, em 2010-2011, não há como assegurar que ocorra a 

pretendida gestão integrada de recursos hídricos, fato que tende a agravar 

problemas que poderão ocorrer em decorrência de possíveis mudanças 

climáticas. 

3.2. A Referência Institucional do Arranjo Executivo do Programa Interáguas7 

A respeito de outras estratégias institucionais importantes, também cabe registrar 

o arranjo executivo do Programa Interáguas, sob a responsabilidade executiva 

da ANA e contando com o respectivo Acordo de Empréstimo celebrado junto ao 

Banco Mundial, com este arranjo executivo dividido em dois níveis, a saber: 

a) um nível deliberativo e decisório superior; e, 

b) outro nível gerencial e operacional. 

Ademais, neste arranjo foram instituídos: 

(i) um Comitê Gestor do Programa - CGP; 

(ii) uma Secretaria Técnica do Programa - STP; e, 

(iii) três Unidades de Gerenciamento do Programa - UGPs. 

O CGP é um colegiado composto por representantes dos três ministérios 

executores, tendo as funções de: acordar e definir os temas transversais de 

interesse comum, a serem apoiados através do Programa; supervisionar a 

implementação; avaliar os resultados obtidos; e, definir critérios para a alocação 

dos recursos financeiros do Acordo de Empréstimo, em função da necessidade de 

                                                 

7 Fonte: Documento elaborado por Lobato da Costa, F.J., em 2011, em conjunto com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), sobre a Gestão Integrada de Recursos Hídricos e a Governança, 

voltado ao 6º Fórum Mundial da Água, que ocorreu em março de 2012, em Marseille, na França. 
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um fortalecimento institucional, de respostas à demandas e de avanços na 

performance dos executores.  

Três outros ministérios também fazem parte do Comitê Gestor do Programa 

(CGP), porém, como membros consultivos, sendo eles: o Ministério das Minas e 

Energia; o Ministério dos Transportes; e, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

A Figura 3.2, apresentada a seguir, resume a composição do arranjo institucional 

que está sendo descrito: 

Figura 4.2 - Arranjo Institucional do Programa Interáguas 

 

No contexto deste arranjo institucional executivo, para que fosse possível 

coordenar e executar os aspectos de natureza operacional da implementação do 

Programa, tornou-se necessária a instalação de uma Secretaria Técnica do 

Programa (STP), no âmbito da própria estrutura da ANA, com profissionais de 
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outras instituições executoras também podendo participar desta Secretaria.  

Assim, a STP passou a desempenhar as funções de uma secretaria executiva do 

Comitê Gestor, além de exercer as devidas articulações próprias entre as 

Unidades Gestoras (UGPs) e entre essas unidades e o Banco Mundial, neste 

caso, naturalmente com seus encargos e ações próprias à entidade financiadora 

do Programa. 

A respeito das UGPs, por certo que já tinham sido previstas suas criações no 

âmbito de cada ministério executor, com a finalidade de planejar, programar, 

implementar, monitorar e avaliar os resultados dos programas componentes do 

Interáguas, sob a sua responsabilidade executiva.  

Por fim, tendo como um de seus principais objetivos uma implementação sempre 

bem articulada entre os diferentes ministérios presentes, definiu-se que a 

Secretaria Técnica do Programa (STP) também deveria ter um Comitê de 

Operação, o qual passou a ser composto pelos Coordenadores das UGPs 

executoras. Este Comitê, além de acompanhar a execução das ações 

transversais, segue com a finalidade de harmonizar, articular, integrar e otimizar a 

operacionalização das ações do Programa, executadas pelas UGPs próprias. 

Enfim, torna-se muito claro que, sob este significativo arranjo institucional, muito 

inovador no contexto do Brasil, pretende-se uma execução bem mais integrada 

entre ações intersetoriais, para tanto, contando com a presença e as respectivas 

responsabilidades dos ministérios presentes, sejam eles executores ou 

consultivos. 

3.3. Outras Referências da ANA, em Favor de Avanços na Governança da 

Gestão de Recursos Hídricos, Frente a Possíveis Mudanças Climáticas  

Para encerrar este capítulo, são registradas algumas das frentes de atuação da 

Agência Nacional de Águas (ANA), as quais têm se mostrado como bastantes 

positivas para que ocorram seguidos avanços da Governança na gestão dos 

recursos hídricos, inclusive, em alguns casos, frente a possíveis mudanças 

climáticas. 

Dentre as muitas frentes de atuação da ANA, são então descritas as seguintes: 
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 O Programa Produtor de Águas8 

Concebido e desenvolvido pela ANA, este Programa Produtor de Águas tem como 

foco principal o estímulo à política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

voltados à proteção hídrica no Brasil. Para tanto, o Programa apoia, orienta e 

certifica projetos que visem à redução de erosão e do assoreamento de 

mananciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade, a ampliação e a 

regularização da oferta de água em bacias hidrográficas de importância 

estratégica para o País. 

Por conseguinte, este Programa, com forte base no Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), tende a apresentar significativos resultados em favor de 

necessárias adaptações a mudanças climáticas, vez que reforça uma gestão mais 

adaptativa, com revisões em tecnologias e procedimentos relacionados com a 

produção rural, a qual sempre se apresenta como um dos principais setores 

usuários das águas. 

Maiores detalhes a respeito são apresentados no Anexo I, do presente 

documento, tendo como fonte o próprio site da ANA. 

 O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES9 

Dentre os maiores desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil está a 

redução das cargas poluidoras nos corpos hídricos, principalmente em regiões 

metropolitanas e em aglomerações urbanas, nas quais a degradação da 

qualidade da água vem criando quadros insustentáveis sob o ponto de vista de 

um desenvolvimento, tanto econômico quanto socioambiental.  

De fato, os efluentes domésticos representam a principal fonte poluidora das 

cidades brasileiras. No presente, apenas cerca de 30% do esgoto urbano recebe 

algum tipo de tratamento, com o restante sendo lançado nos corpos d’água in 

natura, colocando em risco a saúde dos ecossistemas e da população local.  

Sob este contexto, por certo que, frente a possíveis mudanças climáticas, em 

                                                 

8 Fontes: Site da ANA e documento já registrado sobre a Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

e a Governança, voltado ao 6º Fórum Mundial da Água, que ocorreu em 2012, na França. 

9 Fonte: GEO Brasil – Recursos Hídricos (PNUMA e ANA, 2007), Parte IV, Box 15, p.197. 
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muitos casos com períodos mais longos de escassez – tal como vem ocorrendo 

este ano, de 2014, no sudeste, com destaque para a Região Metropolitana de São 

Paulo, onde há crise no Sistema Cantareira –, a melhoria da qualidade de rios e 

córregos poderá elevar pontos para captação de água, minimizando problemas 

que têm sido crescentes, propiciando, assim, uma gestão mais adaptativa, com 

resiliência e robustez. 

Deste modo, o tratamento de esgotos tende a se tornar ainda mais fundamental 

em qualquer programa de despoluição e do aumento de ofertas hídricas. Em 

grande parte das situações, a viabilidade econômica das estações de tratamento 

de esgotos (ETEs) é reconhecidamente reduzida, em razão dos altos 

investimentos necessários, em alguns casos, também com elevados custos 

operacionais. Por tais motivos, mesmo países mais desenvolvidos têm apoiado 

financiamentos de ETEs, a exemplo dos Estados Unidos e de muitos da União 

Europeia.  

No Brasil, o problema da viabilidade financeira de serviços de saneamento, em 

particular do tratamento dos esgotos domésticos, tem sido ainda mais agudo, 

especialmente em razão da elevada parcela de população urbana situar-se nos 

extratos inferiores de renda. No entanto, vale ressaltar que a água de qualidade 

também é um fator de exclusão social, vez que a população de mais baixa renda 

dificilmente tem condições de pagar assistência médica para remediar doenças de 

veiculação hídrica, decorrentes da ausência de saneamento básico. 

Em decorrência deste baixo perfil sanitário do Brasil, já em 2001 a ANA concebeu 

e iniciou este importante Programa PRODES, sobre o qual são apresentados 

maiores detalhes no Anexo II do presente Relatório 03. 

 

 O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água – PNQA10 

Considerando os potenciais resultados dos dois programas anteriores registrados, 

além de outras eventuais intervenções estruturais concernentes aos recursos 

hídricos, por certo que passam a entrar em pauta questões e variáveis 

                                                 

10 Fonte: Site da Agência Nacional de Águas. 
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relacionadas a metas e indicadores sobre a qualidade das águas. 

Neste caso, a iniciativa da ANA, mediante o Programa Nacional de Avaliação da 

Qualidade da Água (PNQA), torna-se uma forma de complementar muitas das 

ações e atividades indispensáveis para o devido monitoramento dos recursos 

hídricos, no mais das vezes, em muitos dos estados federativos do Brasil, com 

elevadas deficiências na rede de monitoramento, com ênfase sobre a qualidade 

das águas. 

Assim, embora a qualidade das águas não apresente uma relação isolada e direta 

com possíveis mudanças climáticas, muitos de seus indicadores tornam-se 

relevantes para que sejam identificadas as relações entre causas e efeitos, ou 

seja, para que modelos de simulação e de apoio a decisões possam ser 

aplicados, permitindo uma gestão mais consistente e adaptativa. 

Mais detalhes a respeito deste PNQA são apresentados no Anexo III do presente 

documento. 

 Planos de Recursos Hídricos11 

Outra relevante frente de atuação da ANA, em favor de avanços da Governança 

na gestão de recursos hídricos, refere-se à elaboração de certos planos de bacias 

hidrográficas, dentre as quais cabe destacar:  

a) O Plano Decenal e Estratégico da Bacia do Rio São Francisco, que foi 

elaborado pela ANA, em agosto de 2004, portanto, com sua revisão e 

atualização prevista para o segundo semestre deste ano.  

Esta BHSF tem 637 mil km2, tal como já mencionado, com vários tipos de 

problemas regionais distintos e potencialmente agravados frente a 

possíveis mudanças climáticas – a exemplo de boa parte do semiárido 

brasileiro e de porções da Região Metropolitana de Belo Horizonte –, fato 

que demanda abordagens mais amplas e estratégicas, inclusive para fins 

de acordos e cooperação entre os 07 estados federativos (Minas Gerais, 

Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas) que 

apresentam parte de seus territórios nesta bacia, cujo plano, porém, não 

                                                 
11 Fontes: Site da Agência Nacional de Águas e anotações sobre relatórios dos planos de bacias. 
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chega a detalhes de intervenções mais locais de muitos dos problem-

sheds, os quais podem e devem ser tratados por planos de bacias de seus 

afluentes, tais como: o Plano do Rio das Velhas, já elaborado por Minas 

Gerais; do Verde Grande, disposto pela ANA; e, dos rios Grande e 

Corrente, em pleno processo de elaboração pelo Estado da Bahia.  

Assim, voltam a entrar em pauta conceitos sobre formas de abordagens e 

uma divisão de trabalho entre os estados federativos e, também, entre 

comitês de bacias, com ênfase para os chamados “comitês de integração”, 

tal como deve ser visto o da BHSF. 

b) O Plano Estratégico da Região Hidrográfica do Araguaia-Tocantins, 

elaborado pela ANA entre janeiro de 2006 a novembro de 2008, tendo em 

vista sua relevância como uma das principais frentes de expansão de 

atividades produtivas do País, com ênfase para a agropecuária e para a 

mineração. 

De fato, esta região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a mais extensa 

área de drenagem totalmente contida no território brasileiro. Com nada 

menos do que 918.822 km2 (11% do País), abrange territórios dos estados 

do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal. 

Ademais, já apresenta uma população com cerca de 7,2 milhões de 

habitantes, em 409 municípios, projetada para 10,5 milhões de moradores, 

em 2025. 

No presente, a agricultura de sequeiro ocupa 4,2 milhões de hectares desta 

região, com a irrigação correspondendo a 124 mil hectares, sendo que o 

potencial de solos aptos é da ordem de 5,3 milhões de hectares. A pecuária 

tem um rebanho com 27,5 milhões de cabeças, enquanto na mineração há 

importantes províncias minerais, como no caso de Carajás (PA), que detém 

os maiores depósitos de ferro do mundo. 

Em acréscimo, esta região hidrográfica é, ainda, a segunda maior do País, 

em termos de potencial hidroenergético, tendo instalado nada menos do 

que 11.563 MW (16% do total brasileiro), além de ter importantes rios 

navegáveis, com destaque para o Rio Tocantins.  
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Sob tal perfil, com a presença, abundância e utilização dos recursos 

naturais conferindo à região um relevante papel no desenvolvimento do 

País, além da consideração de que muitas das exportações têm sido mais 

enviadas a partir de portos do norte brasileiro, crescentemente por conta da 

hidronavegação, percebe-se a importância estratégica desta região 

hidrográfica, muito bem identificada pela ANA, com a presente necessidade 

de uma revisão e atualização deste plano, tendo em vista possíveis 

mudanças climáticas e, como consequência, agravamento de problemas. 

Além disso, o seu caráter estratégico também é conferido pela busca de 

minimizar futuros conflitos previstos, para tanto, estabelecendo diretrizes 

para a compatibilização da utilização da água com as demais políticas 

setoriais, para assegurar usos mais sustentáveis. 

c) O Plano das Bacias Hidrográficas dos Afluentes da Margem Direita do 

Rio Amazonas, o qual teve seu desenvolvimento em decorrência de 

aspectos regionais também mais amplos e estratégicos, especialmente 

para a definição da prioridade de certos usos da água, a exemplo de 

pontos para a possível instalação de usinas hidroelétricas, frente a trechos 

de rios voltados para hidronavegação.  

Este plano foi desenvolvido pela ANA, no período entre 2007 a 2010, com 

sua aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 

sua 25ª Reunião Ordinária, ocorrida em 29 de junho de 2011. 

O Plano teve o objetivo de produzir um instrumento que propiciasse aos 

órgãos gestores de recursos hídricos – e demais componentes do 

SINGREH, com responsabilidade sobre as bacias dos rios afluentes da 

margem direita do Rio Amazonas – orientar uma gestão mais efetiva e 

sustentável dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, de modo a 

garantir o seu uso múltiplo e racional, em benefício das gerações presentes 

e futuras. Assim, também acabou atuando em favor de melhores cenários 

prospectivos, relacionados a possíveis mudanças climáticas. 

Esta região, compreendida pelas bacias hidrográficas dos afluentes da 

margem direita do Rio Amazonas, possui uma área próxima a 2,54 milhões 
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de km², estando localizada nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, 

abrangendo territórios dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato 

Grosso e Pará. Na porção brasileira, os principais tributários do Amazonas 

pela margem direita são os rios Javari, Jutaí, Juruá, Purus, Madeira, 

Tapajós e Xingu. 

Este Plano mostra-se um tanto similar aos demais já descritos, 

especialmente em termos estratégicos, porém, igualmente não chegando a 

detalhes de intervenções mais locais. Foi estruturado em três volumes, a 

saber: (a) Diagnóstico; (b) Cenários, Diretrizes e Intervenções; e, (c) Mapas 

Temáticos. 

d) O Plano da Bacia do Rio Paranaíba, contratado pela ANA em 2012, com 

esta bacia abrangendo 222.767 km2, envolvendo partes territoriais de: 

Minas Gerais, especialmente do triangulo mineiro, com sua nascente na 

Serra da Mata da Corda; do sul de Goiás; do Distrito Feral; e, do extremo 

nordeste do Mato Grosso do Sul. 

Percebe-se, portanto, que também apresenta aspectos regionais distintos, 

notadamente entre o DF e o extremo nordeste do MS, fato que demandou 

o traçado de Unidades Territoriais Estratégicas de Gestão (UTEGs), as 

quais tiveram como base as divisões hidrográficas estaduais, ou seja, as 

que foram adotadas pelos próprios estados, para a gestão de seus 

recursos hídricos.  

Em acréscimo a esta abordagem, também foram definidas as escalas de 

sub-bacias afluentes, como Unidades de Planejamento Hídrico (UPHs), nas 

quais foram efetuados balanços hídricos mais pontuais e definidos pontos 

estratégicos de monitoramento, chamados de “Pontos de Controle”. Estas 

UPHs foram constituídas a partir de subdivisões da bacia hidrográfica do 

Rio Paranaíba, agrupadas de maneira contínua, de acordo com a 

homogeneidade de fatores hidrográficos e hidrológicos, para permitir um 

planejamento adequado de cada unidade. Os critérios adotados para a 

determinação das UPHs foram os limites das principais sub-bacias e os 

principais polos regionais da bacia do Paranaíba. 
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Quanto aos chamados “Pontos de Controle”, para fins de monitoramento 

pluviométrico, fluviométrico e de qualidade dos recursos hídricos, cabe 

ressaltar que têm como objetivos: (i) a agregação dos valores das 

disponibilidades hídricas da bacia; (ii) a agregação dos valores de 

demandas hídricas; e, (iii) um cálculo mais consistente do balanço hídrico. 

Sob tais procedimentos, dentre as bacias de afluentes merece um elevado 

destaque a do Rio São Marcos, vez que já apresenta um significativo 

conflito entre a geração de hidroeletricidade frente ao uso da água para 

irrigação, fato que tem destacado este bacia como um ponto para estudo 

de caso.  

Portanto, percebe-se que este Plano da Bacia do Rio Paranaíba se 

apresenta como certa referência sobre procedimentos metodológicos, 

alguns dos quais devem ser considerados para fins de planos para 

adaptação a mudanças climáticas. 

Enfim, seguem estes planos já desenvolvidos pela ANA, com certas referências 

para avanços na gestão de recursos hídricos, por vezes, em decorrência de 

possíveis mudanças climáticas. Além desses, alguns outros podem ser 

considerados, a exemplo do Plano da Bacia do Rio Doce, com vinculação e 

acordos entre Minas Gerais e Espírito Santo e o da Bacia do Rio Piranhas-Açu, 

com vinculação e acordos entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, sem que se 

deixe de reconhecer diversos planos de bacias já elaborados por órgãos 

estaduais gestores de recursos hídricos.  

 

 Acordos de Cooperação Técnica com os Estados Federados, com as 

Salas de Situação12 

Considerando a indispensável necessidade de adaptação a possíveis mudanças 

climáticas, esta frente de atuação da ANA mostra-se como a mais relevante, 

positiva e pragmática.  

De fato, estes Acordos de Cooperação com os Estados Federados, com 

                                                 
12 Fonte: Documento enviado pela Agência Nacional de Águas, em 30 de julho de 2014. 
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ênfase na instalação de Salas de Situação, mostram-se bastante pragmáticos e 

responsáveis, sob uma ótica muito convergente com diversas das 

recomendações que já foram formuladas pelo presente trabalho, a maioria delas 

dispostas nos relatórios anteriores, sobretudo, no Relatório 02.  

Dentre estas convergências com muitas das recomendações formuladas, cabe 

lembrar: (i) da identificação de áreas-problemas (problem-sheds), em muitos 

casos, a serem vistas como áreas de risco, tal como consta nesta frente de 

atuação da ANA; (ii) de um monitoramento hidrometeorológico com mais dados e 

informações sobre os recursos hídricos, para que possam ser desenvolvidos 

sistemas de apoio à decisão e identificadas as relações entre causas e efeitos, 

reconhecidas como fundamentais, igualmente previstas nesta frente em pauta;  

(iii) de repercussões sobre o devido ordenamento do território, com ajustes no uso 

e ocupação do solo e com eventuais reassentamentos involuntários de famílias e 

comunidades localizadas em áreas de risco, para que eventos críticos não 

cheguem a afetá-las tão gravemente; (iv) da recomendação de que os sistemas 

de gestão de recursos hídricos (SINGREH e SEGREHs) passem a atuar mais em 

conjunto com a Defesa Civil, em decorrência de eventos críticos, a exemplo de 

alguns advindos de possíveis mudanças climáticas; (v) de avanços nas 

indispensáveis articulações verticais e ações mais integradas entre os estados 

federativos do Brasil, considerando a importância da iniciativa do Pactos das 

Águas, em cujo contexto podem ser vistos estes Acordos de Cooperação, como 

uma ação já precedente; e, por fim, (vi) a disponibilidade de um quadro de 

profissionais mais bem qualificados, para que situações críticas relacionadas aos 

recursos hídricos venham a ser abordadas, não somente pela ANA, como 

também, pelos órgãos estaduais gestores das águas, aos quais cabem muitas 

das ações mais locais, relacionadas a problemas decorrentes de crises e 

alterações climáticas, possivelmente chegando até a receberem delegações de 

certos encargos, competências e responsabilidades. 

Para que todas estas convergências possam ser confirmadas e reconhecidas, 

além de outros detalhes e aspectos, no Anexo IV do presente Relatório 03 há 

mais informações a respeito destes Acordos de Cooperação Técnica com os 

Estados Federados, inclusive detalhes sobre como foram e/ou estão sendo 
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instalas as Salas de Situação. 

 Cooperação Sul-Sul 

Tendo em vista bacias compartilhadas com certos países vizinhos, a exemplo da 

própria bacia do Rio Amazonas e do seu importante afluente Rio Madeira, torna-

se indispensável para uma efetiva gestão de recursos hídricos no Brasil ter 

acesso a dados e informações hidrometeorológicas sobre suas nascentes e perfis 

mais a montante, para que projeções e diagnósticos relacionados a efeitos 

advindos de mudanças climáticas possam ser abordados sob uma base técnica e 

com dados consistentes. 

De fato, tal como consta no Relatório 01 (ver item 2.4.1 - Gestão de Recursos 

Hídricos na Região Amazônica, p. 37), transcrito in verbis: 

...no trecho brasileiro da bacia amazônica, a jusante já se 

acusam traços de algumas das atividades desenvolvidas 

nos países a montante, onde se originam, por exemplo, 

problemas com mercúrio utilizado nos garimpos, além de 

agroquímicos conservativos amplamente aplicados nas 

plantações de coca. Igualmente ocorrem alguns problemas 

de natureza sanitária, valendo lembrar que o cólera 

reintroduziu-se no País, na década de 1990, por meio da 

presença do vibrião na Amazônia peruana. Ademais, há 

problemas relacionados aos vetores de doenças tropicais 

que dependem da água em, pelo menos, uma de suas fases 

de desenvolvimento (malária, entre outras). 

Sendo assim, também esta frente de atuação da ANA torna-se relevante, 

especialmente quando chegar ao patamar de que dados e informações 

hidrometeorológicas mais consistentes sejam dispostas e trocadas entre os 

países vizinhos, para que sistemas de apoio a decisões possam subsidiar ações e 

intervenções, muitas delas que serão necessárias, para fins de adaptação a 

mudanças climáticas. 

Com isto posto, mais detalhes a respeito de iniciativas previstas por esta 

Cooperação Sul-Sul são apresentados pelo Anexo V do presente Relatório 03. 
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 Estudos com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE 

Por fim, dentre as principais frentes de atuação da ANA, é muito importante 

lembrar estudos em paralelo aos do Plano Nacional de Adaptação a Mudanças 

Climáticas, contando com a contratação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), à qual cabe identificar e avaliar lacunas 

e problemas, para depois propor ajustes e adequações para que a gestão dos 

recursos hídricos no Brasil volte a ter mais avanços e seja mais efetiva e 

consistente. 

Este trabalho é intitulado como Diálogo Político sobre a Governança da Água 

no Brasil, tendo sido iniciado em março deste ano, com previsão de sua 

finalização em abril de 2015.  

Como frentes de trabalho, estão previstas duas escalas, com suas respectivas 

abordagens e avaliações, a saber:  

(i) a escala federal, na qual será abordado o mapeamento institucional para 

ações e responsabilidades do Governo Central e, também, o Pacto 

Nacional das Águas; e,  

(ii) a gestão de recursos hídricos na esfera dos estados federados e do DF, 

com tratamento de questões relacionadas com: um mapeamento 

institucional dos órgãos estaduais gestores; a forma de coordenação entre 

a União e os estados federados; a identificação dos estágios dos ciclos de 

gestão de recursos hídricos, além de melhores acessos para capacitação; 

as perspectivas dos estados frente ao Pacto Nacional das Águas; e, o 

engajamento previsto dos stakeholders, ou seja, de representantes dos 

diversos setores usuários das águas. 

No contexto dessas frentes de trabalho, serão tratadas mais profundamente as 

bacias do Rio São Francisco e do Rio São Marcos, como estudos de casos, além 

de abordagens mais específicas sobre a gestão de recursos hídricos nos estados 

da Paraíba, de Rondônia e do Rio de Janeiro. 

Assim, percebe-se que esta frente de atuação da ANA deve ser considerada sob 
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uma ótica articulada e conjunta com os presentes estudos do Plano Nacional de 

Adaptação a Mudanças Climáticas, notadamente no caso de propostas para 

ajustes institucionais e jurídico-legais dos sistemas de gerenciamento dos 

recursos hídricos no Brasil – tanto no caso do SINGREH, quanto de vários dos 

SEGREHs –, vez que será bem mais realista e pragmático considerar o 

necessário processo de abordagens e negociações políticas junto ao Congresso 

Nacional, para que ocorra a desejada aprovação de propostas. 

Em outras palavras, cumpre ressaltar que muitas das recomendações que estão 

sendo elaboradas pelo presente trabalho do Eixo IV, voltado à Governança da 

gestão de recursos hídricos, não devem considerar isoladamente adaptações a 

mudanças climáticas. Ao contrário, também devem considerar e conceber em 

conjunto propostas para que os sistemas de gestão vigentes (SINGREH e 

SEGREHs) tenham avanços mais amplos e consistentes em seu conjunto. 
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4. Perguntas Finais a serem Respondidas13 

Para encerrar o presente trabalho, relativo ao Eixo IV, da Governança na gestão 

dos recursos hídricos, no contexto do Plano Nacional de Adaptação a Mudanças 

Climáticas, certas perguntas dispostas pela Rede Espelho da ANA devem ser 

abordadas, tal como segue. 

 A estrutura atual (arranjos institucionais e ações de gestão de recursos 

hídricos em curso) é suficiente para dar respostas, em tempo hábil, aos 

efeitos da mudança do clima? 

De pronto, pode-se afirmar que não, vez que, segundo vários posicionamentos de 

consultores e de muitos dos stakeholders participantes do atual sistema de 

gestão, mesmo com os anteriores avanços obtidos pelo SINGREH, além de 

alguns dos SEGREHs, entende-se que há uma certa estagnação, por 

consequência, com preocupações voltadas à identificação de formas e estratégias 

para que a gestão das águas no Brasil volte a seguir adiante, tanto no âmbito 

geral do País, quanto em vários dos estados, notadamente no caso dos que 

seguiram sem avanços. 

Mais do que isto, também cabe sublinhar a necessidade de que, nos passos à 

frente, sejam mais abordados distintos perfis regionais e questões relacionadas 

com áreas-problema, em muitos casos, devido às possíveis mudanças climáticas 

previstas. 

 Quais características precisam ser melhor desenvolvidas e como fazer para 

desenvolvê-las? 

Tal como já conceitualmente disposto, entende-se que um arranjo institucional 

não deve ser visto como um fim em si mesmo. Ao contrário, deve ser concebido 

como uma resposta para a abordagem de certos problemas e desafios, fato que 

indica algumas especificidades frente à natureza do tema em pauta, tal como 

deve ocorrer para a gestão de recursos hídricos que, no caso do extenso e 

diverso território brasileiro, deve exigir a definição de diretrizes e orientações para 

que as formas de gestão tratem dos problemas a serem enfrentados, com 

                                                 

13 Perguntas enviadas pela Rede Espelho, da ANA, em 24 de julho de 2014. 
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abordagens do quadro regional presente e, também, de cenários prospectivos, 

tanto no que concerne a aspectos hídricos e ambientais, quanto ao 

desenvolvimento socioeconômico e a possíveis mudanças climáticas. 

 Quais as fragilidades identificadas? E quais as medidas propostas para 

solucioná-las ou minimizá-las? 

As fragilidades da gestão das águas no Brasil são muito variáveis, segundo cada 

perfil regional e/ou dos estados federativos. Ou seja, cabe reconhecer que, no 

caso de alguns dos estados, ocorreram certos avanços, enquanto em outros foi 

verificada uma seguida estagnação.  

Além disso, na medida em que a Agência Nacional de Águas (ANA) se apresenta 

como uma instituição gestora muito mais à frente de seus correspondentes 

órgãos estaduais, houve uma certa tendência de centralização, fato que já passou 

a ser vencido pela própria ANA, em decorrência de sua iniciativa voltada ao Pacto 

das Águas. 

Com isto posto e considerando os diagnósticos e as diretrizes próprias aos 

diferentes perfis regionais do Brasil, muitas das medidas que foram propostas 

podem ser assim sintetizadas:  

(i) a identificação de áreas-problemas (problem-sheds), em muitos casos, a 

serem vistas como áreas de risco, tal como consta no Acordo de 

Cooperação Técnica com os Estados Federados, empreendido pela 

ANA, com ênfase para a instalação de Salas de Situação; 

(ii) um monitoramento hidrometeorológico com mais dados e informações 

sobre os recursos hídricos, para que possam ser desenvolvidos sistemas 

de apoio à decisão e identificadas as relações entre causas e efeitos, 

reconhecidas como fundamentais, igualmente previstas nos estudos do 

Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas;  

(iii) uma indispensável repercussão sobre o devido ordenamento do território, 

com ajustes no uso e ocupação do solo e com eventuais reassentamentos 

involuntários de famílias e comunidades localizadas em áreas de risco, 

para que eventos críticos não cheguem a afetá-las tão gravemente;  

(iv) a recomendação de que os sistemas de gestão de recursos hídricos 
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(SINGREH e SEGREHs) passem a atuar mais em conjunto com a Defesa 

Civil, em decorrência de eventos críticos, a exemplo de alguns advindos de 

possíveis mudanças climáticas;  

(v) avanços nas indispensáveis articulações verticais e ações mais integradas 

entre a União e os estados federativos do Brasil, considerando a 

importância da iniciativa do Pactos das Águas, em cujo contexto também 

devem ser vistos os Acordos de Cooperação com os Estados 

Federados, como uma ação já precedente;  

(vi) ademais, também devem ocorrer certas ações conjuntas e uma troca de 

dados e informações com alguns dos países vizinhos, com os quais há 

bacias hidrográficas compartilhadas, tal como está sendo iniciado via a 

Cooperação Sul-Sul; 

(vii) em paralelo, também deve ocorrer uma articulação horizontal mais 

consistente e aproximada, entre os ministérios e entidades dos diversos 

setores usuários de recursos hídricos, para que ocorra uma gestão mais 

integrada e a devida transversalidade na gestão das águas;  

(viii) sob esta ótica, voltada para mais integração entre os diversos setores 

usuários das águas, recomenda-se uma significativa coordenação 

regulatória, para que objetivos, metas e certos indicadores propiciem 

verificar a consistência de suas ações múltiplas e formas de gestão e de 

regulação; e,  

(ix) por fim, voltando aos órgãos gestores, cabe recomendar a devida avaliação 

e um planejamento institucional estratégico, além da disponibilidade de um 

quadro de profissionais mais bem qualificados, para que situações críticas 

relacionadas aos recursos hídricos venham a ser abordadas, não somente 

pela ANA, como também, pelos correspondentes órgãos estaduais, aos 

quais cabem muitas das ações mais locais, relacionadas a problemas 

decorrentes de crises e alterações climáticas, possivelmente chegando até 

a receberem delegações de certos encargos, competências e 

responsabilidades. 

 Quais são as oportunidades identificadas? Há medidas a serem tomadas 



 

 

 
 

 

59 
 

capazes de reforçá-las ou potencializá-las? 

Dentre as principais oportunidades identificadas, cumpre ressaltar o Pacto das 

Águas, os Acordos de Cooperação Técnica com os Estados Federados e, 

também, os estudos junto à OCDE, intitulado como Diálogo Político sobre a 

Governança da Água no Brasil. 

Sob este contexto, de importantes iniciativas da ANA, recomenda-se que, 

periodicamente, sejam avaliadas e, eventualmente, ajustadas as estratégicas e 

táticas em curso, para que os avanços sigam continuadamente à frente. 

 O Progestão – que é uma forma de fortalecer os estados, de 

descentralizar recursos e decisões – é o suficiente para enfrentar os efeitos 

da mudança do clima? Ou, a depender do cenário previsto para cada 

região, o Progestão deve ser adaptado com especificidades que podem 

ajudar no enfretamento dos eventos hidrológicos críticos previstos? 

Como resposta, deve-se reconhecer que, mesmo em casos onde determinado rio 

afluente esteja sob o domínio estadual, caso ocorram problemas mais a jusante, 

relacionados a outros estados e a problemas mais regionais, a presença da União 

passa a ser necessária, sem que apenas interesses pontuais a montante sejam 

considerados, como a indefinição de vazões mínimas a serem asseguradas entre 

as fronteiras dos estados em pauta.  

Mais do que isso, além do perfil dos problemas, também cabe considerar as 

capacidades institucionais presentes, frente à natureza dos desafios, portanto, 

tanto com apoios top-down quanto bottom-up, em casos distintos.  

Enfim, muito resumidamente: levando em consideração a necessária adaptação a 

mudanças climáticas, recomenda-se que sejam desenvolvidas estratégias 

próprias aos problemas que deverão ser equacionados, com uma presença 

democrática e efetiva da União e dos estados federados, segundo a natureza dos 

problemas e as capacidades institucionais presentes. 
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ANEXO I 

Programa Produtor de Águas14 

Trata-se de um programa de adesão voluntária dos produtores rurais que adotam 

práticas de manejo conservacionistas, com ênfase principal na recuperação de 

matas ciliares e da cobertura vegetal, por consequência, com rebatimentos 

ambientais positivos em termos da redução de erosão e do assoreamento de 

mananciais no meio rural, buscando uma melhoria na qualidade da água e 

aumento nas vazões dos rios. 

Em função do serviço ambiental prestado a toda a bacia, o produtor de água 

recebe uma remuneração, para tanto, sendo permanentemente avaliado em suas 

ações, com o pagamento estabelecido por tais serviços ambientais (PSA) sendo 

como uma compensação pelas receitas que deixou de receber por cultivos que 

venderia ao mercado, os quais foram deixados produzir nas áreas 

ambientalmente recuperadas – sobretudo, matas ciliares e cobertura vegetal. 

Adicionalmente, o programa prevê apoio técnico e financeiro à execução de 

ações como construção de terraços e de bacias de infiltração, readequação de 

estradas vicinais, recuperação e proteção de nascentes, reflorestamento das 

áreas de proteção permanente e reserva legal e saneamento ambiental. 

Atualmente estão em andamento seis projetos do Programa Produtor de Água, 

nas seguintes localidades: Extrema/MG, Bacias do PCJ/SP, Pipiripau/DF, Projeto 

Produtor de Águas/ES, Apucarana/PR e Guandu/RJ.  

Dentre estes, dois exemplos são mais detalhados na sequência: o Programa 

Produtor de Águas no Município de Extrema/MG e no Estado do Espírito Santo.  

 Município de Extrema/MG 

Desenvolvido na cidade de Extrema, em Minas Gerais, este Programa foi 

estabelecido pela Lei Municipal n° 2.100/2005. Nesse contexto foram elencados 

como objetivos específicos: 

                                                 

14 Fonte: site da Agência Nacional de Águas (ANA). 



 

 

 
 

 

63 
 

(i) aumentar a cobertura vegetal em sub-bacias hidrográficas e implantar 

microcorredores ecológicos; 

(ii) reduzir os níveis de poluição difusa rural, decorrentes dos processos de 

sedimentação e eutrofização e de falta de saneamento ambiental; 

(iii) difusão do conceito de manejo integrado de vegetação, solo e da água da 

bacia hidrográfica do rio Jaguari; e, 

(iv) garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e 

práticas implantadas, por meio de PSA aos proprietários rurais. 

Como metas gerais, foram estabelecidas as seguintes: 

 Meta 1 = Adoção de práticas conservacionistas de solo, com a finalidade de 

abatimento efetivo da erosão e da sedimentação. 

 Meta 2 = Implantação de sistemas de saneamento ambiental (sistema de 

abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário e coleta e disposição de 

resíduos sólidos). 

 Meta 3 = Implantação e manutenção das áreas de preservação permanente 

(APPs). 

 Meta 4 = Implantação, através de averbação em cartório, da Reserva Legal. 

A remuneração dos produtores de água – viabilizada por aportes financeiros da 

ANA, do Governo do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal e dos 

demais beneficiários diretos –, segue com critérios definidos pelo Departamento 

de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente (DSUMA), tendo 100 Unidades Fiscais 

de Extrema (UFEX) por hectare/ano, como valor de referência (VR). 

 Projeto Produtor de Água no Espírito Santo 

A Lei Estadual nº 5.818/1998, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos 

do Espírito Santo, foi a pioneira no conceito “provedor-recebedor”. Com efeito, o 

impacto dessa legislação foi a criação de um mercado de serviços ambientais na 

vertente dos recursos hídricos, estabelecido entre beneficiados e beneficiários, 

com mecanismos de compra de serviços de recuperação e manutenção de áreas 

estratégicas do ponto de vista hidrológico. 
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O Projeto Produtor de Água ― coordenado pela Secretaria de Estado para 

Assuntos do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), com a cooperação da 

Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) ― tem 

como um de seus propósitos criar mecanismos capazes de fazer retornar, aos 

proprietários de áreas rurais, parte dos custos, na medida em que atuarem na 

prestação dos serviços de melhoria de qualidade de água como, por exemplo, a 

destinação da área útil de sua propriedade para a recuperação da cobertura 

vegetal original. 

A propósito, na maior parte do mundo, observa-se a não comercialização dos 

serviços ambientais florestais, portanto, uma dificuldade encontrada é a falta de 

possibilidade de mensurar seu valor diretamente através de preços de mercado, 

requerendo métodos indiretos (PAGIOLA et al., 2005). 

Para o PSA no status de política pública, faz-se necessária a consolidação de 

ferramentas legais que respaldem o repasse de recursos financeiros aos 

produtores rurais, sendo que, mediante esses instrumentos legais, os 

mecanismos do PSA poderão ser efetivamente executados, dando subsídios para 

a avaliação da eficácia da equação. 

Em 15 de janeiro de 2010, o Governo do Espírito Santo concluiu a criação do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDÁGUA), que conta com a receita 

oriunda dos royalties do petróleo, do setor elétrico e do orçamento do Estado, 

para proceder com o repasse aos produtores de água. 

Complementarmente, no âmbito do PSA dever-se-á articular e fomentar um 

mercado de compra e venda de serviços ambientais, através da participação 

efetiva dos produtores rurais (provedores), do setor privado (pagadores), bem 

como do Poder Público. 
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ANEXO II 

Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES15 

O PRODES visa a incentivar a implantação ou ampliação de estações de 

tratamento, para reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas, com 

prioridade, em 2014, para as bacias dos rios São Francisco, Doce, Paraíba do 

Sul, Paranaíba e Piranhas-Açu. Também conhecido como "programa de compra 

de esgoto tratado", o PRODES paga pelo esgoto efetivamente tratado – desde 

que cumpridas as condições previstas em contrato (metas de remoção de carga 

poluidora) –, em vez de financiar obras ou equipamentos, sem a previsão de 

resultados. A seleção dos empreendimentos corresponde a uma expectativa de 

contratação, condicionada à disponibilidade financeira do Programa. 

Podem participar do PRODES os empreendimentos destinados ao tratamento de 

esgotos, com capacidade inicial de tratamento de, pelo menos, 270 kg de DBO 

(carga orgânica) por dia, cujos recursos para implantação da estação não venham 

da União. Só podem se inscrever estações ainda não iniciadas ou em fase de 

construção, com até 70% do orçamento executado. Para 2014, não estão sendo 

aceitas inscrições de ampliação de Estações e Tratamento de Esgotos (ETEs). 

A seleção do PRODES também considera se o empreendimento está em 

municípios nos quais o Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água, da ANA, 

tenha identificado a necessidade de aportes para tratamento de esgotos, voltados 

à proteção de mananciais em sistemas de abastecimento de água, dentre outros 

critérios. Segundo o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 

(2012), o Brasil trata apenas 30% dos esgotos domésticos urbanos produzidos. 

Como informações adicionais, cabe registrar que, desde o seu início, em 2001, o 

Programa contratou 69 empreendimentos, que atenderam a cerca de 7,6 milhões 

de brasileiros, e desembolsou R$ 335,1 milhões pelo esgoto tratado. Esses 

recursos alavancaram investimentos de R$ 1.379,32 milhões dos prestadores de 

serviços de saneamento, na implantação das estações de tratamento de esgotos. 

                                                 

15 Fonte: site da Agência Nacional de Águas (ANA). 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx
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Após o lançamento do edital e a inscrição dos empreendimentos, as propostas 

são analisadas pela ANA. Depois da fase de habilitação e seleção, o próximo 

passo é contratar os projetos. Em seguida, os recursos são aplicados num fundo 

de investimento do PRODES, na Caixa Econômica Federal. O dinheiro apenas é 

liberado quando as ETE estão operando plenamente e atingindo as metas 

definidas em contrato, o que é auferido pelas certificações periódicas – em geral, 

trimestrais – realizadas pela ANA. Caso as metas não sejam atingidas o valor não 

é pago. 

Como calendário para o ano presente, de 2014, constam os seguintes eventos e 

datas: 

Evento Data 

Período de Inscrições 05/05 a 04/07/2014 

Habilitação, classificação e seleção dos empreendimentos 07/07 a 17/10/2014 

Data máxima para deliberação dos comitês de bacia para aprovar 

destinação de recursos ao Prodes 
até 30/09/2014 

Divulgação dos empreendimentos selecionados para fins de 

contratação 

até 31 de outubro de 

2014 

Os empreendimentos inscritos serão selecionados e classificados segundo 

critérios de pontuação e objetivos, conforme consta na Resolução nº 672, de 

2014, emitido pela ANA, resumidos na sequência.  

Critério Pontuação Máxima = 100 

População atendida e eficiência no tratamento 50 

Existência de Comitê de Bacia em funcionamento 5 

Localização do empreendimento em bacia prioritária 15 

Municípios priorizados pelo Atlas Brasil 5 

Destinação de recursos ao PRODES pelos Comitês 10 

Empreendimento previsto em planos de recursos hídricos, 

programas de investimentos, etc. 
5 

Empreendimento situado em municípios de critério de criticidade 

1 e 2 da Portaria 062/ANA, e listados no Anexo IV da Resolução 

nº 644, de 20 de maio de 2013. 

10 

http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2014/672-2014.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2014/672-2014.pdf
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Após o processo de seleção, os empreendimentos selecionados serão 

organizados por ordem de pontuação e contratados até o limite orçamentário. Os 

critérios de pontuação estão relacionados ao objetivo de qualidade da água (porte 

e eficiência de ETE) e aos instrumentos de gestão.  

Tal como já mencionado, são consideradas prioritárias, no processo de seleção 

de 2014, as seguintes bacias hidrográficas: do rio São Francisco, do rio Doce, do 

rio Paraíba do Sul, do rio Paranaíba e do rio Piranhas-Açu.  

Há também um critério, já utilizado em 2013, que é a inclusão da lista de 

municípios e respectivos trechos de rios que se encontram em situação crítica do 

ponto de vista da qualidade, conforme Portaria nº 062, da ANA. 
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ANEXO III 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água - PNQA16 

O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) surgiu a 

partir de uma série de necessidades relacionadas ao monitoramento da qualidade 

das águas no Brasil, que influenciam diretamente sobre a gestão dos recursos 

hídricos e na solução de conflitos entre os diversos usos da água. Observa-se, 

por exemplo, a existência de lacunas geográficas e temporais no monitoramento 

de qualidade da água no Brasil em razão, principalmente, de limitações de 

recursos. 

Há problemas relacionados à falta de padronização e de informações sobre a 

realização das coletas e análises laboratoriais, o que torna os resultados 

existentes, muitas vezes, pouco confiáveis e de difícil comparação entre regiões 

distintas. Essa realidade, somada ao fato da divulgação das informações para a 

população e da atuação de tomadores de decisão ser insuficiente na maioria das 

unidades da federação, gera dificuldades para uma análise efetiva da evolução da 

qualidade das águas e elaboração de um diagnóstico nacional mais consistente. 

Objetivando reverter essa situação, a ANA lançou o Programa Nacional de 

Avaliação da Qualidade das Águas, que tem como meta geral oferecer à 

sociedade conhecimento adequado da qualidade das águas superficiais 

brasileiras, de forma a subsidiar os tomadores de decisão (agências 

governamentais, ministérios, órgãos gestores de recursos hídricos e de meio 

ambiente) na definição de políticas públicas para a recuperação da qualidade das 

águas, assim contribuindo em favor de uma gestão mais sustentável dos recursos 

hídricos. 

Mais especificamente quanto a seus objetivos, são os seguintes: a eliminação de 

lacunas geográficas e temporais no monitoramento da qualidade de águas; obter 

mais dados e informações sobre a qualidade de águas, sob formas comparáveis 

em âmbito nacional; aumentar a confiabilidade das informações sobre a qualidade 

                                                 

16 Fonte: site da Agência Nacional de Águas (ANA). 

http://pnqa.ana.gov.br/default.aspx
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das águas monitoradas; e, avaliar, divulgar e disponibilizar, para a sociedade, as 

informações sobre qualidade hídrica.  

Por fim, registra-se que o PNQA está estruturado em 4 componentes, organizados 

de acordo com o atendimento aos objetivos do Programa. As principais ações 

estratégicas de cada componente são as seguintes: 

Componente A - Rede Nacional de Monitoramento: 

 implementar, ampliar e otimizar a distribuição geográfica da rede de 

monitoramento da qualidade de água; 

 tornar adequadas as frequências de monitoramento; e, 

 garantir a sustentabilidade financeira do sistema de monitoramento. 

Componente B - Padronização: 

 acordar parâmetros mínimos de qualidade de água a serem monitorados 

por todas as unidades da federação; 

 padronizar, entre as unidades da federação, os procedimentos de coleta, 

preservação e análise das amostras de qualidade de água; 

Componente C - Laboratórios e Capacitação: 

 ampliar o controle de qualidade dos laboratórios envolvidos em análises de 

qualidade de água; 

 capacitar pessoas envolvidas como o monitoramento e análise de 

qualidade de águas; 

Componente D - Avaliação da Qualidade da Água: 

 criar e manter um banco de dados nacional e um portal na internet para 

divulgação das informações de qualidade de água; e, 

 avaliar sistematicamente a qualidade das águas superficiais brasileiras. 
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ANEXO IV 

Acordos de Cooperação Técnica com os Estados Federados, com as  

Salas de Situação 17 

1. Apresentação 

No cumprimento de sua missão institucional e como parte integrante dos esforços 

para a implementação do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a 

Desastres Naturais, deflagrado em virtude de eventos críticos de grandes 

impactos ocorridos nos últimos anos, muitos deles relacionados a enxurradas e 

inundações, a Agência Nacional de Águas (ANA) vem trabalhando para a 

melhoria do monitoramento de rios e reservatórios e no incremento da capacidade 

de prevenção de eventos hidrológicos críticos, especificamente relacionados a 

inundações ribeirinhas e secas, em decorrência de possíveis mudanças 

climáticas. 

Nesse sentido, destacam-se os esforços empreendidos para a instalação de 

Salas de Situação, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, a 

exemplo da Sala de Situação da própria ANA, ambiente no qual é realizado o 

acompanhamento da evolução das condições hidrológicas de rios e reservatórios 

e da ocorrência de eventos críticos, relacionados à secas e inundações, em todo 

território nacional. Esse acompanhamento visa a subsidiar, em especial, a tomada 

de decisões dos responsáveis pela proteção da população, com vistas à 

minimização dos efeitos desses fenômenos. 

Assim, desde 2010, a ANA, por meio de Acordos de Cooperação Técnica 

(ACTs), vem apoiando os estados na estruturação de Salas de Situação 

próprias, as quais funcionam como centros de gestão de situações críticas, com 

foco nos principais sistemas hídricos de cada um, de modo a identificar possíveis 

ocorrências de eventos críticos e permitir a adoção antecipada de medidas 

mitigadoras pelos órgãos gestores de recursos hídricos e pela Defesa Civil. 

2. Embasamento Legal  

                                                 

17 Fonte: Documento enviado pela ANA, em 30 de julho de 2014. 
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De acordo com a Lei Federam nº 9.984/2000, em seu inciso X, art. 4º, cabe à 

Agência Nacional de Águas (ANA) “planejar e promover ações destinadas a 

prevenir e minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão 

central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios”. 

Esta Lei Federal nº 9.984/2000 também atribui à ANA, no inciso XIII, art. 4º, a 

responsabilidade de “promover a coordenação das atividades desenvolvidas no 

âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e 

entidades públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias”. 

Assim, o programa de implantação das Salas de Situação estaduais vai ao 

encontro do atendimento dessas atribuições legais, integrando a implantação e a 

modernização da rede de monitoramento hidrometeorológico a um ambiente, com 

adequada infraestrutura material e de pessoal, com o objetivo de atuar na 

prevenção de eventos hidrológicos críticos. 

3. Antecedentes 

Por intermédio de sua Sala de Situação, que foi inaugurada, em novembro de 

2009, em sua própria sede, no Setor Policial em Brasília, a ANA vem realizando o 

acompanhamento das condições hidrometeorológicas de bacias hidrográficas 

prioritárias e do armazenamento dos principais reservatórios do País, com vistas a 

subsidiar, em especial, a tomada de decisões no que se refere à minimização dos 

efeitos de secas e inundações. Para tanto, utilizam-se dados de monitoramento 

de chuvas, de níveis e vazões de rios, de operação dos principais reservatórios, 

de previsões de tempo e clima, de modelos hidrológicos e de registros de 

ocorrências de situação de emergência ou estado de calamidade pública nos 

municípios brasileiros. 

Em junho de 2010, ocorreram eventos de inundação nos estados de Alagoas e 

Pernambuco, notadamente nas bacias dos rios Mundaú, Paraíba, Una, Sirinhaém 

e Capibaribe. Esses eventos críticos resultaram na perda de vidas humanas e 

bens materiais, além de desalojarem e desabrigarem dezenas de milhares de 

famílias. Àquela época, apesar de existirem estações fluviométricas na região, 

poucas eram telemétricas, o que não permitia um acompanhamento da subida 
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dos níveis dos rios em tempo hábil para emissão de alertas às populações 

ribeirinhas. 

Por meio da Medida Provisória nº 498, de 29/07/2010, a União abriu crédito 

extraordinário à ANA, para a aquisição de equipamentos que possibilitassem a 

implantação de um sistema de prevenção de eventos hidrológicos críticos nos 

dois estados. Foram, então, adquiridos plataformas de coleta de dados (PCDs), 

veículos, equipamentos de medição de vazão e de informática, os quais foram 

entregues aos estados, à exceção das PCDs, que foram instaladas pela própria 

ANA em pontos estratégicos para o monitoramento hidrológico, com o apoio da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e dos órgãos gestores de 

recursos hídricos estaduais.  

Em atenção a estes fatos e com base nas suas atribuições legais e institucionais, 

a ANA iniciou, então, um programa de implantação de Salas de Situação nestes 

estados, nos moldes da Sala já existente na Agência, com ambos de forma 

integrada a esta. Assim, em abril de 2011, foi implantada a Sala de Situação de 

Alagoas, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos (SEMARH) e, em maio do mesmo ano, a Sala de 

Situação de Pernambuco, coordenada pela Agência Pernambucana de Águas e 

Clima (APAC). 

Como resultado, as Salas de Situação estaduais já realizam o acompanhamento 

de forma análoga à da ANA, diferenciando-se na escala espacial de análise. Esse 

espaço funciona como um centro de gestão de situações críticas e subsidia a 

tomada de decisão por parte do órgão estadual gestor de recursos hídricos, 

identificando possíveis ocorrências de eventos críticos, por meio do 

acompanhamento das condições hidrológicas dos principais sistemas hídricos do 

estado. Dessa maneira, permite a adoção de medidas preventivas e mitigadoras 

dos efeitos de secas e inundações. 

O principal objetivo das Salas de Situação nos estados é acompanhar as 

tendências hidrológicas, com análise da evolução das chuvas, níveis e das 

vazões dos rios e reservatórios, da previsão do tempo e do clima, bem como a 

realização de simulações matemáticas que auxiliem na prevenção de eventos 
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extremos. 

As Salas de Situação se constituem em um espaço físico, provido de 

equipamentos de informática, com conexão à rede mundial de computadores, 

onde é possível integrar as áreas de hidrologia, meteorologia, radar, defesa civil e 

sensoriamento remoto, em articulação direta com as áreas federal e estadual, 

além da interligação permanente à Sala de Situação da ANA. Para lidar com 

esses dados e informações, as Salas de Situação Estaduais devem reunir 

especialistas das áreas de hidrologia, de meteorologia e de Defesa Civil. 

A partir da boa avaliação dos resultados obtidos nas Salas de Situação de 

Alagoas e Pernambuco – que permitiu o acompanhamento e a análise da 

elevação dos níveis ao longo dos rios, combinados com a previsão meteorológica 

e à difusão, pela Defesa Civil, nos municípios atingidos, além de uma maior 

articulação entre os órgãos relacionados à ocorrência de desastres naturais –, a 

ANA decidiu dar sequência à implantação de Salas de Situação nos demais 

estados brasileiros. 

Contando com este aprendizado antecedente, as etapas da ANA envolvidas na 

implantação das Salas de Situação Estaduais passaram a ser as seguintes, até 

o início de sua operação: formalização dos Acordos de Cooperação Técnica; 

levantamento das áreas vulneráveis a inundações18; aquisição de equipamentos; 

projeto da rede de monitoramento e alerta; treinamentos; e, montagem dos 

equipamentos. Cumpridas essas etapas e alocados os recursos humanos 

necessários, as Salas de Situação tornam-se, então, aptas a entrarem em 

operação. 

Em 2012, o programa de apoio à implantação das Salas de Situação passou a 

integrar o Eixo Monitoramento e Alerta, componente do Plano Nacional de Gestão 

de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, do Governo Federal, com sua 

implantação sendo acompanhada pela Casa Civil. Além disso, o Centro Nacional 

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) passou a receber 

informes das Salas e enviar avisos ao Centro Nacional de Gerenciamento de 

                                                 

18 A etapa de levantamento de áreas vulneráveis a inundações foi realizada, para todos os estados 

brasileiros, no âmbito do Projeto Atlas de Vulnerabilidade a Inundações.  
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Riscos e Desastres (CENAD), a exemplo da interação alcançada entre o 

CEMADEN e a Sala de Situação de Pernambuco.  

Ademais, no presente, o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações também possui a 

participação dos estados em sua elaboração, os quais já auxiliaram na 

identificação dos trechos de rios vulneráveis e na estimativa da frequência e do 

impacto da ocorrência de inundações graduais. A partir dessas informações, 

definiu-se a vulnerabilidade dos trechos de rio e das bacias mais críticas dos 

estados. Esse estudo tem subsidiado a conclusão sobre a necessidade e 

localização de estações hidrometeorológicas telemétricas complementares, que 

passam a ser acompanhadas e mantidas pelas equipes das Salas de Situação 

Estaduais.  

Com isto, sob uma ótica de mais longo prazo, a ANA apoiará os estados na 

elaboração de cartas de zonas inundáveis, de mapas de risco de inundação, de 

níveis de alerta e do impacto da ruptura de barragens. Além disso, também 

apoiará o desenvolvimento ou aprimoramento de sistemas de previsão 

hidrológica. 

4. Processo de Articulação com Órgãos da Esfera Federal 

As ações de prevenção de eventos hidrológicos críticos, realizadas pela ANA, 

fazem parte de um conjunto de ações realizadas, em nível federal, na área de 

gestão de riscos e resposta a desastres naturais. Nos últimos anos, tem-se 

observado, no Brasil, uma preocupação crescente com a identificação de riscos e 

a prevenção de desastres naturais, em substituição ao tratamento 

tradicionalmente dado ao tema, voltado predominantemente para respostas a 

catástrofes.  

Nesse sentido, foram cridas instituições voltadas à reunião e articulação de 

especialidades relevantes ao enfrentamento de eventos extremos, notadamente o 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e 

o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD).  

O CEMADEN reúne e produz informações e sistemas para monitoramento e 

alerta de ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis de todo o Brasil, 

enquanto o CENAD tem por objetivo gerenciar ações estratégicas de preparação 
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e resposta a desastres, conforme ilustra a Figura 1. Nessa estrutura, o 

CEMADEN envia ao CENAD alertas de possíveis ocorrências de desastres nas 

áreas de risco mapeadas. O CENAD, por sua vez, transmite os alertas aos 

estados, aos municípios e a outros órgãos federais e apoia as ações de resposta 

a desastres. 

Figura 1 – Ciclo do Gerenciamento de Riscos e Resposta a Desastres Naturais 

 

Em agosto de 2012, foi lançado o Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais, cujo objetivo é proteger vidas, garantir a 

segurança das pessoas, minimizar os danos decorrentes de desastres e 

preservar o meio ambiente. O Plano articula ações de diferentes instituições, 

divididas em quatro eixos temáticos – prevenção, mapeamento, monitoramento e 

alerta e resposta a desastres –, descritos a seguir: 

 Eixo Prevenção – A prevenção contempla as obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) voltadas à redução do risco de 

desastres naturais, com destaque para obras de contenção de encostas, 

drenagem urbana e controle de inundações, construção de sistemas de 

captação, distribuição e armazenamento de água potável nas regiões do 

semiárido, para enfrentamento aos efeitos da seca. 
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 Eixo Mapeamento – Prevê o mapeamento de áreas de alto risco de 

deslizamento, enxurradas e inundações em 821 municípios prioritários. 

Nesses municípios, serão elaborados planos de intervenção, que 

identificam a vulnerabilidade das habitações e da infraestrutura dentro dos 

setores de risco, bem como propõem soluções para os problemas 

encontrados, além do apoio à elaboração de cartas geotécnicas de aptidão 

urbana, subsidiando as municipalidades no ordenamento territorial. 

Contempla, na componente “Risco Hidrológico”, a elaboração do Atlas de 

Vulnerabilidade a Inundações. 

 Eixo Monitoramento e Alerta – As ações previstas neste eixo têm como 

objetivo o fortalecimento do Sistema de Monitoramento e Alerta, 

especialmente por meio da ampliação da rede de observação e da 

estruturação do CEMADEN e do CENAD. Contempla também a 

implantação das Salas de Situação Estaduais para monitoramento 

hidrológico.  

 Eixo de Resposta a Desastres – Este eixo envolve um conjunto de ações 

voltadas ao aumento da capacidade de resposta frente à ocorrência de 

desastres, tais como a criação da Força Nacional de Emergência e a 

mobilização da Força Nacional de Segurança, no apoio aos estados e 

municípios, quando ocorrerem desastres de grande magnitude, visando a 

acelerar a execução das ações de recuperação e socorro.  

O principal papel da ANA neste sistema, em conformidade com a Lei nº 12.608, 

de 10 de abril de 2012, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, é 

continuamente produzir e transmitir, ao CEMADEN e ao CENAD, informações 

hidrológicas confiáveis, com frequência e antecedência adequadas, para permitir 

a tomada de decisão em tempo hábil. No caso da ocorrência de eventos críticos 

de inundações, mobiliza-se uma força-tarefa de geólogos e hidrólogos (entre eles, 

alguns servidores da ANA), de caráter temporário, a fim de acompanhar mais 

atentamente o evento em questão.  

Paralelamente, a ANA elaborou o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, 
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concebido como uma ferramenta para diagnóstico da ocorrência e dos impactos 

das inundações graduais, nos principais rios das bacias hidrográficas brasileiras. 

Esse projeto consiste da identificação dos trechos de rios onde ocorrem 

inundações graduais ou de planície, da avaliação da vulnerabilidade das regiões 

afetadas e a definição das áreas críticas. Durante a sua elaboração, na medida 

em que eram produzidas, as informações consideradas relevantes iam sendo 

encaminhadas para o CEMADEN e para o CENAD. Assim, segue em pauta um 

encargo para que o referido projeto seja periodicamente atualizado. 

5. Estágio Atual de Implantação das Salas de Situação Estaduais 

As Salas de Situação Estaduais, com instalações apoiadas pela ANA e 

integradas com a própria Sala da Agência, funcionam como centros de gestão de 

situações críticas. A escala de trabalho e o conhecimento ali reunido permitem a 

detecção e atenção a eventos locais, diferentemente do que ocorre na Sala da 

ANA, que trabalha com todo o território nacional, por conseguinte, sob uma 

escala mais macro.  

Nas Salas de Situação Estaduais devem estar presentes o órgão gestor de 

recursos hídricos, o instituto de meteorologia e a Defesa Civil Estadual, que 

buscam identificar ocorrências e permitir a adoção antecipada de medidas 

mitigadoras dos efeitos de secas e inundações. Neste contexto, muitas das Salas 

de Situação vêm sendo implantadas nos estados, por meio de Acordos de 

Cooperação Técnica, entre a ANA e os órgãos estaduais gestores de recursos 

hídricos. 

Até o momento, 23 Salas de Situação, para o acompanhamento de eventos 

hidrológicos críticos, já se encontram em operação, nos seguintes estados: Acre, 

Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, 

Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e 

Sergipe. Duas Salas de Situação se encontram em fase final de implantação, no 

Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais, enquanto do Espírito Santo e no Distrito 

Federal encontram-se em negociação, para assinatura do Acordo de Cooperação 

Técnico.  



 

 

 
 

 

78 
 

Enfim, em 2014, tem sido fortalecido o apoio técnico às Salas de Situação 

Estaduais, com diagnóstico da implantação dos planos de trabalho, levantamento 

de necessidades de capacitação e suporte e definição de recomendações. 
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ANEXO V 

Cooperação Sul-Sul19 

1. Objetivo e Duração 

Este Projeto de Cooperação Sul-Sul visa a apoiar a formação e a consolidação 

das capacidades técnicas, institucionais e legais para a gestão integrada e o uso 

sustentável dos recursos hídricos, nos países da América Latina e do Caribe e, 

também, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de forma a 

capacitá-los e instrumentalizá-los para o enfrentamento dos desafios desse tema 

sobre as águas, à luz do cenário de crescimento mundial, assim como, dos 

impactos sobre os recursos hídricos, resultantes de possíveis mudanças 

climáticas e de outros aspectos de relevância nacional, macrorregional ou global.  

A duração prevista para o desenvolvimento do Projeto é de 3 anos, tendo início 

em 2014 e término em 2016. 

2. Instituições Envolvidas 

Este Projeto vincula a ação de 3 (três) instituições, a saber: a Agência Nacional de 

Águas (ANA); a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE); e, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

A ANA, como instituição executora do Projeto, fará as articulações técnicas 

necessárias para fomentar o envolvimento das instituições responsáveis pela 

gestão dos recursos hídricos, com países da América Latina e do Caribe, bem 

como, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em especial. 

Em relação ao papel técnico da ANA, a Agência se utilizará de avaliações 

técnicas nos cursos de capacitação, nas missões e estudos técnicos, de modo a 

contribuir para as ações afetas ao gerenciamento e implementação do Projeto.  

No que se refere ao apoio do Projeto para a participação da ANA e de outras 

instituições em eventos internacionais relevantes, especialmente quando voltados 

ao atingimento dos objetivos específicos do próprio Projeto, o gerenciamento de 

                                                 

19 Fonte: Síntese do documento enviado pela ANA, em 30 de julho de 2014. 
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implementação irá considerar o cumprimento de tarefas e metas previamente 

acordadas entre as instituições partícipes, de modo que os resultados dessas 

ações efetivamente contribuam em favor de seus mencionados objetivos 

específicos.  

Por seu turno, a ABC será responsável pelo monitoramento da execução das 

atividades previstas pelo Projeto, bem como, pela avaliação de seus resultados, 

tendo em vista o alcance dos objetivos da Cooperação Sul-Sul, quais sejam, o 

compartilhamento de experiências e conhecimentos brasileiros disponíveis, com 

vistas à promoção do adensamento das relações entre os países, dentro do 

marco de uma política externa solidária no campo da cooperação para o 

desenvolvimento. 

Já a UNESCO será responsável pelo gerenciamento financeiro e administrativo 

do Projeto, cabendo à instituição as contratações de consultores e consultorias, o 

pagamento dos gastos com viagens, a viabilização dos recursos necessários à 

realização dos cursos de capacitação, dentre outras ações necessárias para a 

concretização das atividades previstas. Também caberão à UNESCO o 

monitoramento e a avaliação, em parceria com a ABC, do que será realizado no 

âmbito do Projeto.  

3. Abordagem e Metodologia 

A estratégia da cooperação técnica prestada pelo Brasil está centrada, de acordo 

com o Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul, elaborado pela ABC, 

no fortalecimento institucional de seus parceiros, condição vista como 

fundamental para que a transferência e a absorção dos conhecimentos sejam 

efetivadas, por meio do compartilhamento de êxitos e melhores práticas nas áreas 

demandadas pelos países parceiros. 

A ANA, como agência governamental responsável pela implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, vem se empenhando, no contexto de suas ações 

de cooperação técnica internacional, em oferecer alternativas de gestão às 

instituições responsáveis pelo tema em outros países em desenvolvimento, 

notadamente nas regiões geográficas priorizadas pelo Projeto em pauta.  

O mencionado fortalecimento das capacidades técnicas e institucionais 
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possibilitará, então, estabelecer um ambiente propício para a construção de 

alianças estratégicas em torno de temas globais afetos aos recursos hídricos, 

promovendo assim, um aperfeiçoamento da Governança da água e das políticas 

públicas voltadas à segurança hídrica, em apoio a um desenvolvimento mais 

sustentável nos cenários nacional, regional e internacional. 

Ao longo dos últimos anos, o Brasil, de modo geral, e a ANA, em particular, 

receberam mandatos para contribuir com o fortalecimento técnico e institucional 

das instituições de água nos países da América Latina e do Caribe, e nos países 

da CPLP.  

Como exemplos, podem ser citados: (i) o compromisso assumido pelo Brasil de 

apoiar as ações de cooperação junto à Secretaria Geral Ibero-Americana 

(SEGIB), no âmbito do Programa de Formação e Transferência Tecnológica em 

matéria de Gestão Integrada de Recursos Hídricos, designando a ANA como 

executora dessas ações amparadas pela Conferência de Diretores Ibero-

americanos de Água (CODIA); (ii) a Plataforma de Cooperação da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na área ambiental, pela qual os estados 

membros designaram Brasil e Portugal para coordenar a temática da água, 

visando, particularmente, ao fortalecimento da cooperação Sul-Sul; e (iii) a 

participação da ANA na Comissão do Processo Regional para o 7º Fórum Mundial 

da Água, contribuindo para o fortalecimento e a mobilização dos países da 

América Latina e do Caribe no referido Fórum.  

Diante desse cenário, percebe-se que este Projeto ajudará os países em 

desenvolvimento, em favor da ampliação de suas capacidades técnicas, 

institucionais e legais, para fazer frente aos desafios inerentes à gestão integrada 

e ao uso sustentável dos recursos hídricos, associados aos efeitos potenciais das 

diversas mudanças globais em curso, tais como, o crescimento urbano, pressões 

populacionais, demanda energética e variabilidades climáticas.  

Além disso, por meio da troca de experiências, conhecimentos e melhores 

práticas, este Projeto contribuirá para o fortalecimento institucional nesses países 

e para a adoção de políticas alinhadas com os objetivos de desenvolvimento do 

milênio e com os objetivos de desenvolvimento sustentável, no contexto da 
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Agenda de Desenvolvimento das Nações Unidas, pós-2015.  

Para tanto, a estratégia de implementação do Projeto tem como base a utilização 

e o fortalecimento de institucionalidades já operativas e que conferem prioridades 

para cooperação em temas sobre a água, como é o caso da Conferência de 

Diretores Ibero-americanos de Água (CODIA) e o da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

Especificamente no caso da CODIA, trata-se de um mecanismo no qual 

participam os principais responsáveis pela gestão de água na região latino-

americana e que tem como principais funções atuar como instrumento técnico de 

apoio ao Foro Ibero-americano de Diretores de Água, além de examinar e 

instrumentalizar modalidades de cooperação na área de recursos hídricos. 

Nesse sentido, a CODIA tem buscado fomentar planos e programas de ação 

conjunta, promover o desenvolvimento e o intercâmbio de experiências, facilitar a 

troca e a coordenação institucional, e desenvolver cursos e programas de 

formação.  

A abordagem utilizada no desenho e para a implementação do Projeto em pauta 

se constitui em prover um instrumento que dê continuidade à atuação desse 

mecanismo e busque, por outro lado, identificar e subsidiar o estabelecimento de 

novos meios de apoio e fortalecimento, tais como a criação de um fundo de 

financiamento para fomentar a gestão de recursos hídricos nos países da região.  

Assim como a CODIA, a CPLP tem constituído prioridade para articulação e 

cooperação em matéria de água, a qual terá muito a ganhar com a 

implementação de ações que fortaleçam sua capacidade de atuação junto aos 

países de língua portuguesa, em processos de desenvolvimento.  

Particularmente, o Projeto também pretende apoiar ações previstas no Plano de 

Formação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Matéria de 

Recursos Hídricos, aprovado em 2012. 

 


