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AÇÕES RECENTES DA FISCALIZAÇÃO DE USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS REALIZADAS PELA ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

EM DECORRÊNCIA DA CRISE HÍDRICA  
Andréa Pimenta Ambrozevicius1; Frederico Moyle Baeta2; Juliana Dias Lopes Galvão3 

 

Desde 2013 o Brasil vem enfrentando um agravamento da escassez hídrica no Semiárido e Sudeste - 

a atuação da fiscalização de uso de recursos hídricos realizada pela Agência Nacional de Águas em 

rios e reservatórios de domínio da União foi intensificada nessas regiões. Assim, recentemente foram 

realizadas diversas campanhas de fiscalização em bacias hidrográficas do semiárido brasileiro, dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiá e do rio Paraíba do Sul. Tratam-se de regiões muito díspares e cada 

qual apresenta conflitos peculiares pelo uso da água. O desafio da gestão dos recursos hídricos tem 

sido compatibilizar os diversos usos da água em situação de escassez, priorizando o abastecimento 

público e dessedentação animal, conforme preconizado por lei. Neste escopo, o papel da fiscalização 

é imprescindível para averiguar o cumprimento de marcos regulatórios e de regras de restriçao de uso 

da água estabelecidas, além de contribuir para consistência de dados utilizados para regulação dos 

usos da água.   
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RECENT INSPECTION’S ACTIONS MADE BY ANA, THE BRAZILIAN 

FEDERAL WATER RESOURCES MANAGEMENT, IN SCARCITY OF 

WATER SITUATION 

Since 2013 Brazil has been facing hard scarcity of water in some regions, called Semiárido e Sudeste 

– so ANA, the Brazilian federal water resources management agency, has inspected more intensively, 

the usage of rivers and dams in those regions. Recently, many inspections campaigns were made in 

water basins located in Semiárido, and in the water basin of the rivers Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

and in the water basin of the river Paraíba do Sul. They are very different regions and present diverse 

conflicts because of water. The biggest challenge in the water management is to make compatible the 

many uses of water in this scarce situation, considering the law – the priority of use must be human 

and animal consume in scarce situations. In this context, the role of the inspection is very important 

to guarantee the reduction of water usage, according to the restriction of established rules, and 

moreover to contribute in order to display better data consistency, which has been used for water 

management on those areas.   

 

Keywords – inspection, water resources, scarcity. 
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INTRODUÇÃO 

A Superintendência de Fiscalização (SFI) é a unidade organizacional vinculada à Área de 

Regulação (AR) da Diretoria Colegiada da ANA que possui atribuição de fiscalizar usos de recursos 

hídricos de domínio da União.  

As atividades de fiscalização de uso de recursos hídricos são planejadas anualmente, tendo 

como foco as bacias hidrográficas prioritárias selecionadas a partir dos seguintes critérios: trechos 

críticos de rios federais de especial interesse para a gestão dos recursos hídricos apontados na Portaria 

ANA nº 62, de 2013; escassez hídrica; semiárido brasileiro; análises hidrológicas preditivas e 

histórico de atuação da ANA. As atividades de fiscalização têm como objetivos principais a 

verificação do cumprimento de termos e condições previstos na outorga, a identificação e autuação 

de usuários irregulares, buscando assim dirimir conflitos pela utilização da água.  Possuem   caráter   

preventivo e corretivo/repressivo, com aplicação das penalidades conforme dispositivo da Lei nº 

9.433/1997, da Resolução ANA nº 662/2010 e Portaria ANA nº 30/2011. 

A SFI também executa atividades educativas e orientativas, por meio de esclarecimentos sobre 

a legislação de recursos hídricos e sobre direitos e deveres dos usuários, visando melhorar a 

conscientização dos usuários e da população em geral sobre a necessidade de boas práticas de gestão 

da água e do cumprimento de regras de uso da água.  

Desde 2013, o Brasil vem enfrentando um agravamento da escassez hídrica no Semiárido e 

Sudeste, assim a atuação da fiscalização de uso de recursos hídricos foi intensificada nessas regiões, 

visando incrementar a segurança hídrica nas bacias hidrográficas comprometidas. Dentre as ações 

que vem sendo realizadas, destacam-se: aumento da quantidade de campanhas de fiscalização; 

utilização de imagens de satélite e sobrevoos para identificar usos; pactuação das regras de restrição 

de uso da água com os usuários de recursos hídricos; verificação de defluência de reservatórios e 

articulação com órgãos gestores estaduais e polícia para apoio em ações de fiscalização. 

 

 
Figura 1. Bacias hidrográficas com ação de fiscalização intensificada em decorrência da estiagem. 
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SEMIÁRIDO 
O foco das ações de fiscalização no semiárido em 2014 foi a compatibilização dos usos 

múltiplos da água, sendo priorizadas ações educativas e de averiguação do cumprimento das regras 

de restrição de uso da água estabelecidas, com o objetivo de se garantir a disponibilidade hídrica dos 

reservatórios e o abastecimento humano dos municípios que dependem dos mesmos. Assim, foram 

ampliadas as campanhas de fiscalização na região, resultando na orientação de usuários e aplicação 

de penalidades quando constatadas irregularidades.  Também nesta região têm sido empregados, para 

melhorar a ação da fiscalização: imagens de satélite, utilizadas para mapeamento de áreas irrigadas e 

apoio ao cadastramento georreferenciado de usuários, e sobrevoos, subsidiando o planejamento das 

campanhas e aumentando o escopo da atuação da fiscalização.  

 

 

 
Figura 2. Corpos hídricos do semiárido brasileiro com ação de fiscalização intensificada em decorrência da estiagem, com 

destaque para a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. 

 

A bacia hidrográfica considerada prioritária para as ações de fiscalização no ano de 2014 em 

decorrência da estiagem, foi a do rio Piranhas-Açu, maior bacia formadora da região hidrográfica 

Atlântico Nordeste Oriental (15% da área).  Seu território divide-se entre os Estados da Paraíba (60%) 

e do Rio Grande do Norte (40%) e nela estão localizados municípios com grandes populações 

consumidoras de água, como Patos/PB e Caicó/RN. Totalmente inserida em território semiárido, a 

bacia apresenta chuvas concentradas em poucos meses do ano e um padrão caracterizado pela 

alternância entre anos de pluviosidade regular e anos consecutivos de valores abaixo da média, que 

produzem secas prolongadas e escassez hídrica. 

O rio Piranhas-Açu (principal rio da bacia), como a maioria dos rios do semiárido nordestino, 

à exceção do rio São Francisco e do Parnaíba, é um rio intermitente em condições naturais. Sua 

perenização ocorre através de dois reservatórios de regularização construídos pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS): Curemas/Mãe d’Água, na Paraíba, e Armando Ribeiro 

Gonçalves, no Rio Grande do Norte. Destaca-se o caráter estratégico da bacia do rio Piranhas-Açu 

para as duas unidades da federação abrangidas, pois esses reservatórios correspondem às suas 

principais fontes hídricas. Além disso, cabe citar que a bacia hidrográfica será receptora das águas da 

transposição do rio São Francisco e que sua gestão demanda articulação entre os estados da Paraíba 

e do Rio Grande do Norte. 
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Devido a sua importância estratégica e o agravamento da estiagem, em 2014 foram 

estabelecidas regras de restrição de uso da água para as finalidades não prioritárias - irrigação e 

agricultura - no entorno dos reservatórios Curemas, Mãe d’Água e Armando Ribeiro e ao longo dos 

rios Piranhas e Piancó. A gestão desses reservatórios tem sido discutida no âmbito do GTO – Grupo 

Técnico Operacional Piranhas-Açu, que envolve os órgãos gestores da água e outras entidades, as 

quais sejam: Agência Nacional de Águas – ANA, Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do 

Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba, Agência Executiva de Gestão das Águas do 

Estado da Paraíba – AESA, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte – SEMARH, Instituto 

de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – IGARN e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piancó-Piranhas-Açu, e as discussões de restrição de uso da água são feitas com os usuários de 

recursos hídricos na região. Para nivelamento das informações e transparência, boletins diários são 

publicados na sala de situação da ANA – endereço eletrônico: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx. 

O foco das ações de fiscalização em 2014 foi a compatibilização os usos da água, porém com 

prioridade às finalidades de uso consumo humano e animal - conforme preconizado por lei - e garantia 

da disponibilidade hídrica dos reservatórios de Curemas-Mãe d´Àgua e Armando Ribeiro Gonçalves, 

corroborando assim para manter a segurança no abastecimento público de uma população estimada 

em 800 mil habitantes. Assim, as ações de fiscalização ano passado concentraram-se principalmente 

na averiguação do cumprimento das regras de restrição de uso estabelecidas.  

Outra importante ação em curso é o cadastramento dos usuários de recursos hídricos ao longo 

do rio Piranhas, com uso de imagens de satélite e validação dos dados em campo. Como resultado 

desse trabalho foi identificada uma área irrigada de 2450 hectares, distribuídos em cerca de 1550 

polígonos (áreas irrigadas delimitadas) – após averiguação das maiores áreas em campo, conclui-se 

que existem cerca de 1500 usuários de recursos hídricos, sendo a maioria (cerca de 1200) menores 

que 2 hectares.  

 

 
Figura 3. Áreas irrigadas no entorno do rio Piranhas-Açu. 

 
Figura 4. Delimitação dos polígonos correspondentes 

às áreas irrigadas. 

O cadastramento dos usuários é importante para aperfeiçoamento das atividades de gestão, 

regularização e fiscalização na região, pois permite: direcionar a fiscalização, em função do número, 

porte e localização dos usuários, aumentando a eficiência das campanhas de campo; facilitar o contato 

e a comunicação com os usuários; realizar estimativas de demanda hídrica com precisão adequada, 

para fins de alocação de água, definição de regras de restrição ao uso ou estabelecimento de marco 

regulatório; subsidiar o processo de regularização dos usuários, seja com emissão de outorgas de 

direito de uso, ou declaração de uso insignificante. 

Também no semiárido cabe citar que ações de fiscalização foram empreendidas em outras 

bacias hidrográficas: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx
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- Reservatório Boqueirão, localizado na bacia hidrográfica do rio Paraíba – suspensão da 

irrigação devido ao deplecionamento crítico do reservatório, que abastece o município de 

Campina Grande; 

- Bacia hidrográfica do rio Pardo: ações de fiscalização para mitigar os conflitos de uso da água 

das finalidades abastecimento humano e irrigação; 

- Bacia hidrográfica do rio Verde Grande: indução de instalação de equipamentos de medição de 

vazão e fiscalização para disciplinar o uso da água – conflito entre usuários de irrigação. 

 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 

As bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ abrangem parte dos 

estados de Minas Gerais e de São Paulo, sendo que aproximadamente 92% de sua área está localizada 

neste último. Dos três rios mencionados, apenas o Piracicaba é de domínio da União. Quanto aos 

demais contribuintes dessas bacias, são de domínio federal os rios Jaguari, Camanducaia e Atibaia, 

bem como os córregos do Campestre, do Abel, Pitangueiras e Guaraiuva. 

Com aproximadamente 5 milhões de habitantes, a região é considerada uma das mais 

importantes do Brasil devido ao seu elevado desenvolvimento econômico, sendo o uso de recursos 

hídricos de fundamental importância para tal. Os principais usuários de água das bacias PCJ são os 

setores de saneamento e indústria. Ademais, cabe ressaltar que, além das demandas das próprias 

bacias, parte de seus recursos hídricos superficiais é transposta, através do Sistema Cantareira, para 

atendimento de demandas na bacia do Alto Tiête, a saber: o abastecimento de uma parcela da região 

metropolitana de São Paulo com cerca de 9 milhões de pessoas.  

As águas liberadas pelos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira ainda contribuem 

para a regularização dos rios Jaguari, Cachoeirinha e Atibainha, onde existem diversos usos de 

recursos hídricos, incluindo o abastecimento de cidades paulistas. 

O Sistema Cantareira é um sistema equivalente que conta com seis reservatórios ligados por 

túneis e canais, quais sejam: Jaguari-Jacareí, localizados na sub-bacia do rio Jaguari; Cachoeira e 

Atibainha, localizados na sub-bacia do rio Atibaia; além de Paiva Castro e Águas Claras, localizados 

fora das bacias PCJ, na bacia do Alto Tiête. Destes reservatórios, apenas Jaguari e Cachoeira possuem 

águas de domínio da União, os demais são de domínio do estado de São Paulo. 

 

 
Figura 5. Esquema gráfico do Sistema Cantareira. 

 

A regulação dos usos de recursos hídricos federais das bacias PCJ é atribuição da Agência 

Nacional de Águas. Porém, a competência para emissão de outorgas nos corpos hídricos localizados 
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no estado de São Paulo foi delegada ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, por meio 

da Resolução ANA nº 429/2004 e em conformidade com a Lei Federal nº 9.433/1997. Ressalta-se, 

contudo, que a fiscalização dos usos de recursos hídricos federais continua sendo de responsabilidade 

da ANA. 

Desta forma, no que diz respeito ao Sistema Cantareira, sua última renovação de outorga foi 

emitida à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP pelo DAEE e desde 

então este Departamento e a ANA definem em conjunto e dentro de suas atribuições legais as normas 

e regras de operação do sistema. 

Diante da estiagem que atingiu a região nos últimos anos e de suas consequências no 

armazenamento de água do Sistema Cantareira, a fiscalização da Agência Nacional de Águas vem 

trabalhando de forma a garantir o abastecimento de água para os usos prioritários por lei e a prezar 

pelo uso racional dos recursos hídricos de domínio federal das bacias PCJ, sobretudo nas áreas de 

contribuição do Sistema Cantareira e nos trechos de rio por ele regularizados. 

Desde 2014, com o agravamento da estiagem na região e, consequentemente, dos conflitos em 

torno do uso da água, as ações de fiscalização na bacia se voltaram para o atendimento de demandas 

relacionadas à seca, tais como: levantamento de informações, registro fotográfico e 

georreferenciamento, por meio de sobrevoos; verificação de interferências possivelmente irregulares; 

identificação de usos com a finalidade de irrigação; identificação de barramentos, soleiras de nível e 

outras interferências potencialmente prejudiciais aos usos à jusante; verificação da operação de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH ou de Centrais de Geração Hidrelétricas – CGH que pudessem 

interferir nos níveis dos rios; verificação da situação de mananciais das bacias PCJ; atendimento a 

denúncias recebidas pela ANA;  bem como localização dos pontos que compõem a Rede Telemétrica 

do Sistema Cantareira e leitura dos níveis das réguas instaladas em seus reservatórios.  

Em janeiro de 2015, foram publicadas a Resolução ANA/DAEE nº 50/2015 e Resolução 

ANA/IGAM/SEMAD nº 51/2015 estabelecendo as regras e as condições de restrição de uso para 

captações em corpos hídricos superficiais de domínio da União e dos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, respectivamente, nas bacias PCJ. Assim, é intensa a articulação da ANA com os estados de 

Minas Gerais e São Paulo na gestão das águas desta bacia hidrográfica. 

As regras estabelecidas consistem na observação dos Estados das Vazões para cada uma das 

cinco sub-bacias localizadas na área de restrição, quais sejam: Alto Atibaia, Baixo Atibaia, 

Camanducaia, Jaguari e Montante Cantareira. Intervalos de vazões foram definidos para os seguintes 

Estados das Vazões: Estado Sem Restrição, Estado de Alerta e Estado de Restrição. As vazões de 

referência são verificadas em postos fluviométricos determinados nas resoluções em questão. 

Relatórios dos Estados das Vazões são publicados às segundas e quintas-feiras e as vazões de 

referência consideradas consistem na média das vazões horarias registradas em cada posto 

fluviométrico durante os três dias imediatamente anteriores. Esses relatórios são disponibilizados no 

endereço eletrônico http://www.sspcj.org.br/. 

No Estado Sem Restrição às captações outorgadas podem operar normalmente, assim como no 

Estado de Alerta, porém, neste caso, os usuários deverão estar atentos a eventuais mudanças no Estado 

das Vazões. No Estado de Restrição, para os usos considerados prioritários por lei (consumo humano 

e dessedentação animal), as captações deverão ser reduzidas em 20%, considerando o volume diário 

outorgado, e para usos com a finalidade industrial ou de irrigação, as captações deverão ser reduzidas 

em 30%. Os demais usos consuntivos deverão ser paralisados. 

Desta forma, as ações de fiscalização da ANA nas bacias PCJ em 2015 devem ter como foco a 

verificação do cumprimento das regras de restrição em comento. 

 

http://www.sspcj.org.br/
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Figura 6. Bacias hidrográficas PCJ e regiões de restrição. 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

O principal rio que dá nome à bacia hidrográfica, o rio Paraíba do Sul, é formado pela 

confluência dos rios Paraitinga (federal) e Paraibuna (estadual, próximo ao município de Paraibuna), 

então se pode considerar que nasce na Serra da Bocaina (SP), e percorre aproximadamente 1.120 km 

até a foz, em Atafona (RJ). Outros rios de domínio da União que se destacam nesta bacia hidrográfica 

são: Paraibuna, Piraí, Preto, Peixe, Pirapetinga, Pomba, Muriaé e Carangola.  

 

 
Figura 7. Localização e limites da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

 

Trata-se de uma bacia hidrográfica extremamente urbanizada, com impactos significativos na 

qualidade da água de seus rios, devido aos usos predominantes - industrial e saneamento básico. É 

uma das bacias hidrográficas pioneiras em relação à implantação de instrumentos de gestão, tais como 
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a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o Plano de Bacia Hidrográfica. Além disso, outro indício 

do avanço da gestão dos recursos hídricos é a instalação de Comitê de Bacia Hidrográfica – Comitê 

de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e da Agência de Bacia - 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.Apesar 

da grande atividade industrial na bacia hidrográfica, atualmente a mais significativa fonte de poluição 

são os efluentes domésticos sem tratamento, oriundos dos municípios localizados às margens do rio 

Paraíba do Sul e de seus afluentes.  

Atualmente, tem-se aproximadamente 370 usuários de recursos hídricos ativos cujas 

interferências são em corpos de água de domínio federal e acima dos limites dos usos considerados 

insignificantes, portanto passíveis de cobrança.  

Com a crescente escassez de água na bacia hidrográfica, foi instituído o GTAOH - Grupo de 

Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hidráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul, que 

inclui representantes da ANA, da ONS, do DAEE, do INEA, de FURNAS e do Comitê de Bacia 

Hidrográfica, dentre outros. No âmbito deste grupo, gradativamente tem sido estabelecida a 

diminuição da defluência dos reservatórios do sistema equivalente desta bacia hidrográfica e tem sido 

acompanhada a situação das captações ao longo da calha do rio Paraíba do Sul, notadamente aquelas 

com finalidade de abastecimento público. Também têm sido induzidas alterações estruturais nas 

captações para adaptação a níveis mais baixos no rio. Boletins diários sobre a situação dos 

reservatórios e as defluências são publicados na sala de situação da ANA - endereço eletrônico 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx 

Conforme citado anteriormente, os rios desta bacia hidrográfica têm escassez qualitativa de 

água (em alguns trechos não existe disponibilidade hídrica para diluição de efluentes), situação 

agravada pela estiagem – assim, as campanhas de fiscalização realizadas recentemente têm focado 

principalmente usuários com lançamento significativo de carga orgânica, em trechos críticos dos 

corpos hídricos. Neste contexto, é imprescindível a implementação de tratamento do esgoto sanitário 

em municípios que ainda lançam efluente bruto nos trechos críticos dos rios – para isso a Agência 

estabeleceu e tem acompanhado Protocolos de Compromisso, que são instrumentos celebrados entre 

a Agência e responsáveis pelo esgotamento sanitário dos municípios para elaboração de projeto e 

implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto em um determinado prazo.  

 

SITES PARA CONSULTA 

Situação reservatórios e rios federais – Sala de situação ANA: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Encarte Especial sobre a Crise Hídrica: 

http://conjuntura.ana.gov.br/docs/crisehidrica.pdf  

Bacia Hidrográfica PCJ:  

http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica/46-informacoes-das-

bacias/caracteristicas-geopoliticas 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/sistemacantareira.aspx 

http://www.sspcj.org.br/images/downloads/SSPCJ_Estado_de_Vazões_20150528.pdf 

Bacia Hidrográfica PBS:  

http://www.agevap.org.br/agevap/ 

http://www.ceivap.org.br/ 

Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu: 

http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/ 

 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/default.aspx
http://conjuntura.ana.gov.br/docs/crisehidrica.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica/46-informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas
http://www.agenciapcj.org.br/novo/informacoes-das-bacias/disponibilidade-hidrica/46-informacoes-das-bacias/caracteristicas-geopoliticas
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/sistemacantareira.aspx
http://www.sspcj.org.br/images/downloads/SSPCJ_Estado_de_Vazões_20150528.pdf
http://www.agevap.org.br/agevap/
http://www.ceivap.org.br/
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/

