
                   
                                                                               

Webinário Organização Administrativa, Financiamento e Inovação na Gestão de Águas 

Pluviais 

Objetivo Geral:  Aprofundar o debate sobre regulação e modelos de financiamento para 

manejo de águas pluviais 

Contexto: 

A gestão eficaz dos recursos hídricos representa uma tarefa prioritária e essencial para combater 

a pobreza, a mortalidade infantil e as disparidades sociais, promovendo a melhoria da qualidade 

de vida da população, particularmente nas áreas urbanas dos países em desenvolvimento.  

O Grupo de Trabalho sobre Água Urbana e Assentamentos Humanos do Programa Hidrológico 

Intergovernamental para a América Latina e o Caribe (IHP-ALC) foi criado como parte de um 

plano de ação estratégico regional baseado no conhecimento científico e técnico e no 

intercâmbio de informações e práticas. Tem como objetivo colaborar na consolidação da gestão 

integrada da água urbana nos países da América Latina e Caribe. Assim, contribui para a 

implementação do ODS 6, “Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos”. 

 A gestão das águas pluviais é um elemento importante na gestão das águas urbanas, uma vez 

que a sua boa gestão protege o ambiente e a saúde dos cidadãos, bem como a infraestrutura 

urbana. No entanto, o crescimento acelerado das cidades e as atuais mudanças globais exigem 

infraestrutura e estruturas institucionais adequadas e sustentáveis. 

Neste workshop ouviremos profissionais do setor de águas urbanas, academia e agentes 

decisórios sobre o futuro da gestão de águas pluviais, com vistas à necessária organização 

institucional, financiamento e inovação. 

Programação Preliminar - O webinário será organizado em três partes:  

• Parte 1 em 16 de novembro às 10:00 (Horário de Brasília) 

• Parte 2 em 16 de novembro às 16:00 (Horário de Brasília) 

• Parte 3 em 18 de novembro às 16:00 (Horário de Brasília) 

Idiomas: Inglês, espanhol e português, com tradução simultânea.  

Organização: Grupo de Trabalho sobre Água Urbana e Assentamentos Humanos do Programa 

Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e o Caribe - UNESCO IHP América Latina 

e Caribe (IHP-LAC)   

Apoio: IWA, Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA), Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro). 

  



                   
                                                                               

16 de Novembro às 10:00 (GMT-3h) – PARTE 1 

Abertura com Nilo Nascimento – Coordenador da UNESCO IHP-LAC Grupo de Trabalho sobre 

Água Urbana e Assentamentos Humanos 

Abertura com Cíntia Marinho – Superintendente de Saneamento Básico da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA) 

Abertura com Gustavo Mendez Torrico - Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) 

Apresentações com duração de 5 minutos  

Palestrantes  

Prof. Maryam Imani – Anglia Ruskin University (UK): Modelos Regulatórios para 

manejo de águas pluviais na Inglaterra 

Dr. Rachel Urban – USEPA: Modelos Regulatórios para manejo de águas pluviais nos 

Estados Unidos  

Dr. Ellen Tarquinio – USEPA: Modelos de Financiamento para manejo de águas pluviais 

nos Estados Unidos  

Session Chair: Joaquim Barreiros – ERSAR (PT) 

Apresentações de 30 minutes cada seguidas de 15 minutos para questões e debates com os 

convidados (duração total: 2 h)  

 

16 de novembro às 16:00 (GMT-3h) – PARTE 2 - Análise do Manejo de Águas Pluviais no 

Brasil  

Abertura com Nilo Nascimento – Coordenador da UNESCO IHP-LAC Grupo de Trabalho sobre 

Água Urbana e Assentamentos Humanos 

Abertura com Ana Cristina Strava – Coordenadora de Drenagem Urbana da Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico (ANA)  

 Apresentações com duração de 10 minutos 

Palestrantes:  

Prof Carlos Tucci – Rhama Analysis:  

Apresentação 01: Manejo de Águas Pluviais no Brasil   

Apresentação 02: Síntese dos resultados de municípios: casos de estudos. 

Apresentações de 30 minutos cada seguidas de 40 minutos para questões e debates com os 

convidados (duração total: 2 h) 

Moderadora: Daniela Bemfica – IWA (UK) 



                   
                                                                               

18 de novembro às 16:00 (GMT-3h) – PARTE 3 

Abertura com Nilo Nascimento – Coordenador da UNESCO IHP-LAC Grupo de Trabalho sobre 

Água Urbana e Assentamentos Humanos 

Abertura com Lígia Araújo – Assessora da Superintendência de Saneamento da Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

Mesa Redonda: Experiencia de Regulação e Financiamento do manejo de águas pluviais na 

América do Sul 

A mesa redonda tem como foco, os seguintes tópicos abaixo:  

• Entendimentos dos desafios e barreiras em comum na América do Sul;  

• Identificação de abordagens de sucesso em práticas de regulação e 

financiamento do manejo de águas pluviais que possam contribuir para superar 

os desafios no setor;  

• Avaliar como os modelos e experiências dos países desenvolvido podem ser 

adaptados ao contexto dos países da América do Sul 

• Aumentar as oportunidades de colaboração na regulação de águas pluviais na 

América Latina 

Palestrantes convidados:  

 Prof. Juan Carlos Bertoni – INA, Argentina 

 Prof. Juan Pablo Rodríguez Sanches – Uniandes, Colombia 

 Prof. Nilo Nascimento, UFMG, Brasil 

Apresentações de 30 minutes cada seguidas de 20 minutos para questões e debates com os 

convidados (duração total: 2 h) 

Moderadora: Melissa Graciosa - ABRHidro 

 

 

 

 

 

 


