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1. Apresentação 
 
Coordenador Sérgio Ayrimoraes – Engenheiro civil (UnB), mestre em tecnologia ambiental 
e recursos hídricos (UnB) e doutorando em engenharia ambiental (UERJ), com 25 anos de 
experiência em saneamento, planejamento e gestão de recursos hídricos. Desde 2003, é 
especialista em regulação da ANA, tendo atuado como superintendente (2013 a 2021) e 
responsável por planos de recursos hídricos e estudos sobre segurança hídrica e os usos 
múltiplos da água. Dentre as atividades na área da regional, destaque para a coordenação 
dos planos de recursos hídricos da bacia do Paranaíba e da Região Hidrográfica do Paraguai.  
 
Coordenador adjunto Jamil Alexandre Ayach Anache – Engenheiro ambiental (UFMS), 
mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos (UFMS) e doutor em engenharia 
hidráulica e saneamento (EESC-USP). Atualmente, professor adjunto da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desenvolvendo pesquisas na área de hidrologia e 
recursos hídricos, com ênfase em águas subterrâneas, ciclo hidrológico e conservação do 
solo e da água. Coordena o Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais e representa 
a UFMS em conselhos ligados à recursos hídricos nos âmbitos municipal e estadual. 
 
 

2. Objetivos e/ou metas 
 
A regional Centro-Oeste tem três objetivos principais. O primeiro, que pode ser considerado 
comum às demais regionais, é o de fortalecer a atuação local da ABRHidro. Nesse contexto, 
busca-se: (a) maior engajamento e integração dos associados; (b) discussão e 
posicionamento sobre temas específicos da região; e (c) fomento a participação nas 
instâncias do Singreh – Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
 
O segundo é o de fomentar novas adesões, considerando o ainda reduzido número de 
associados da região Centro-Oeste. Para tanto, além dos profissionais tradicionalmente 
ligados à engenharia e afins, importante sensibilizar e acolher outras áreas do 
conhecimento, que possuem larga atuação e experiência nos biomas Pantanal e Cerrado, 
típicos da região. 
 
O terceiro, também fruto da localização geográfica, é o de apoiar a Direção Nacional nas 
pautas e representações junto ao governo federal e suas várias instâncias que tratam da 
Política Nacional de Recursos Hídricos.  
 
 



3. Atividades propostas 

Para o cumprimento dos objetivos, pretende-se realizar, ao longo do mandato, atividades 
técnicas, científicas e culturais, em formato presencial, híbrido e remoto, de forma a 
mobilizar os associados, divulgar a ABRHidro e organizar a pauta específica do Centro-Oeste. 

Para as atividades e reuniões presenciais e híbridas, os principais centros de pesquisa e pós-
graduação do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul serão utilizados 
como unidades de referência. A ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos estaduais 
também serão incentivados a colaborar. 

No formato remoto, pretende-se organizar ao menos três webinários de referência, sem 
prejuízo de eventos complementares: o primeiro, para definição de linhas de pesquisa e 
temas prioritários para a região; o segundo para consolidação da participação da região 
Centro-Oeste no XXV Simpósio Nacional de Recursos Hídricos, a ser realizado em Aracaju; e 
o terceiro para o balanço das atividades após o simpósio e previamente ao fim do mandato. 

Um canal de comunicação específico também poderá ser criado, de forma a agilizar a troca 
de informações entre os associados e a coordenação Centro-Oeste e a relação com demais 
regionais e direção nacional. 

4. Cronograma 
 
O calendário das atividades presenciais e híbridas será definido a partir da disponibilidade e 
parceria estabelecida com centros de pesquisa e órgãos gestores de recursos hídricos da 
região. Os três webinários de referência são previstos para fevereiro e outubro de 2023 e 
fevereiro de 2024.  
 
 
 
Brasília/DF e Campo Grande/MS, 14 de outubro de 2022 
 
 
Sérgio Ayrimoraes e Jamil A. A. Anache 
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