
  

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

A RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/ANEEL Nº 03/2010 COMO 

FERRAMENTA DE APRIMORAMENTO DO MONITORAMENTO 

HIDROMETEOROLÓGICO DO RIO GRANDE DO SUL  
Marcela Nectoux* 

1
, Amanda Fadel 

2
& Lucas Giacomelli

 3
 

 

Resumo – A resolução conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010 garantiu aos órgãos gestores de recursos 

hídricos mais um instrumento legal para efetivar a cobrança do monitoramento nos barramentos 

hidroenergéticos. Em uma iniciativa do Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, 

foi realizado o “Projeto de monitoramento das estações do setor elétrico conforme a resolução 

ANA/ANEEL nº 03/2010” cujos produtos foram inicialmente a obtenção de um banco de dados 

consolidado com informações de todos os aproveitamentos do estado (422) elaborado a partir de 

informações provindas dos órgãos envolvidos no licenciamento de hidrelétricas (DRH, FEPAM e 

ANEEL) e posterior incorporação de 210 estações hidrometeorológicas do Setor Elétrico ao 

Sistema de monitoramento da Sala de Situação SEMA RS. Durante o projeto foram identificadas 71 

inconsistências no cruzamento dos processos de licenciamento ambiental e outorga de uso da água, 

em relação aos 121 empreendimentos em operação conforme a ANEEL. A partir da experiência do 

projeto foi proposto um fluxograma de informações entre os órgãos gestores para a efetiva 

verificação do atendimento às condicionantes dos processos licenciatórios, bem como a apropriação 

deste instrumento legal na ampliação da rede hidrometeorológica do RS. 
 

Palavras-Chave – Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010; monitoramento 

hidrometeorológico; setor elétrico. 
 

THE JOINT RESOLUTION ANA/ANEEL Nº. 03/2010 AS A TOOL FOR THE 

HYDROMETEOROLOGICAL MONITORING ENHANCEMENT IN RIO 

GRANDE DO SUL  
 

Abstract – The joint resolution ANA/ANEEL nº 03/2010 granted the water resources management 

bodies another legal instrument to put the hydrometeorological monitoring in hydropower plants 

into effect. As an initiative from the Water Resources Department of Rio Grande do Sul, the 

"Project for monitoring hydropower sector gauges according to the ANA/ANEEL nº 03/2010 

resolution” was carried out, whose products were initially to obtain a consolidated database with 

information on all hydropower plants within the state (422) based on information from all 

administration bodies involved in hydroelectric plants licensing (DRH, FEPAM and ANEEL) and 

subsequent incorporation of 210 Electric Sector hydrometeorological gauges into the SEMA RS’s 

Situation Room Monitoring System. During the project, 71 inconsistencies were identified from the 

cross-examination of environmental licensing and water use permit papers, in relation to the 121 

hydropower plants in operation according to ANEEL. Based on the project experience, an 

information flow chart was proposed among the management bodies for the effective compliance 

verification of licensing papers conditions, as well as the appropriation of this legal instrument in 

the expansion of the state’s hydrometeorological network. 
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INTRODUÇÃO 

Em 10 de agosto de 2010 foi publicada a primeira resolução conjunta entre a Agência 

Nacional de Águas (ANA) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de número 03/2010. 

O objetivo desta resolução, que substituiu a Resolução ANEEL nº 396/1998, foi de ampliar o 

escopo do monitoramento dos recursos hídricos no Brasil, estabelecendo as condições e os 

procedimentos a serem observados pelos concessionários de energia elétrica para instalação, 

operação e manutenção de estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico, 

limnimétrico, fluviométrico, sedimentológico e de qualidade da água associado a aproveitamentos 

hidrelétricos. Ainda, esta resolução garantiu aos órgãos gestores de recursos hídricos mais um 

instrumento legal para efetivar a cobrança do monitoramento nos barramentos hidroenergéticos 

(ALVES ET AL., 2014).  

No Rio Grande do Sul, o Departamento de Recursos Hídricos (DRH), vinculado à Secretaria 

do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), é o ente estadual responsável pelo 

planejamento e gestão de recursos hídricos. O DRH é composto por dois setores técnicos: A 

Divisão de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (DIPLA) e a Divisão de Outorga e 

Fiscalização (DIOUT). Em Janeiro de 2013, através da assinatura de um Acordo de Cooperação 

Técnica entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a SEMA, foi instituída no DRH a Sala de 

Situação SEMA RS. Os objetivos da Sala são o acompanhamento e a previsão das condições 

hidrometeorológicas do estado, atuando na prevenção de eventos hidrológicos extremos. 

Neste ponto vale destacar a importância do monitoramento hidrometeorológico na gestão de 

recursos hídricos e também na gestão de risco de desastres (ALVES et al., 2014). Segundo Lopez e 

Seibert (2016), a disponibilidade de dados é crucial para qualquer aplicação hidrológica, dentre elas 

a modelagem hidrológica que vem sendo ajustada pela Sala de Situação para as bacias hidrográficas 

do Estado. Para este fim, são fundamentais os dados de medição de nível dos rios em intervalos 

inferiores a uma hora, bem como as respectivas curvas-chave, permitindo a utilização de dados 

observados em sistemas de previsão de vazões utilizando modelos hidrológicos distribuídos como 

descrito em Fan et al. (2014). 

Em janeiro de 2016, a Sala de Situação SEMA RS sofreu um processo de estruturação e 

modernização no qual se inclui o desenvolvimento de uma plataforma online de monitoramento 

hidrometeorológico. O Sistema de Visualização é composto por diversas camadas de informações, 

dentre elas os pontos de estações hidrométricas telemétricas nos quais é possível consultar medições 

de chuva e nível online através de um banco de dados integrado. Na DIOUT, por outro lado, está 

em processo uma informatização dos processos de outorga de competência do Estado em uma 

plataforma que foi desenvolvida denominada SIOUT. O objetivo é que todos os processos físicos 

migrem para esta plataforma e novos processos possam ser abertos diretamente através do SIOUT.  

Neste contexto de modernização e monitoramento foi criado o “Projeto de monitoramento 

das estações do setor elétrico conforme a resolução ANA/ANEEL nº 03/2010” em um esforço 

conjunto entre DIOUT, responsável pelos processos de outorga do uso da água, e DIPLA, 

responsável pela Sala de Situação e pela rede de monitoramento hidrometeorológico do Rio Grande 

do Sul. 

Os objetivos estabelecidos para o Projeto foram: 

 Realizar um levantamento dos aproveitamentos hidroelétricos outorgados pelo DRH 

e suas respectivas estações de monitoramento hidrometeorológico conforme 

estabelecido na resolução nº 03/2010; 

 Incorporar as estações hidrometeorológicas do Setor Elétrico à rede de 

monitoramento e banco de dados da Sala de Situação SEMA RS. 

Além destes objetivos específicos, o Projeto serviu também como uma avaliação do 

potencial de apropriação de uma resolução de âmbito federal como ferramenta de aprimoramento da 
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gestão de recursos hídricos na esfera estadual. O presente artigo apresenta, portanto, a metodologia 

adotada para atingir os objetivos propostos bem como os resultados obtidos com a finalização do 

Projeto e as perspectivas de implantação de um fluxograma de aplicação da resolução nº03/2010 no 

Rio Grande do Sul. 
 

METODOLOGIA 

Uma das dificuldades deste projeto foi a escolha de uma metodologia para realizar o 

levantamento dos aproveitamentos e estações conforme a resolução nº03/2010. Esta foi uma 

iniciativa pioneira no DRH, portanto, as fontes de consulta e o processo de obtenção das 

informações foram sendo descobertas ao longo do trabalho. 

A primeira etapa deste projeto foi elaborar um banco de dados uniformizado que 

compreendesse todas as informações sobre os aproveitamentos hidroenergéticos do Estado, uma vez 

que o processo de autorização de implementação desse tipo de empreendimento deve proceder em 

diferentes órgãos. Portanto, inicialmente foi feito o levantamento de todos os possíveis pontos de 

aproveitamentos hidroenergéticos no RS (AHE) e qual a sua situação junto à ANEEL. 

Posteriormente, os pontos inventariados em status de operação foram verificados quanto ao 

atendimento do Licenciamento Ambiental (FEPAM) e Outorga de Uso da Água (DRH). Para cada 

empreendimento foi então realizada consulta no sistema GestorPCD, da ANA, o qual compreende 

todas as estações automáticas registradas na rede hidrométrica brasileira.  
 

 
Figura 1 – Esquema de informações e fontes utilizadas na consolidação do banco de dados do Projeto 

Dessa forma, obteve-se um banco de dados com informações de todos os aproveitamentos 

do Estado, elaborado a partir de informações provindas dos órgãos: DRH, FEPAM e ANEEL. As 

informações foram cruzadas entre si, complementando-se até a consolidação final dos dados. Vale 

destacar que durante o Projeto foram identificadas inconsistências no cruzamento de dados dos 

diversos órgãos consultados no que diz respeito aos empreendimentos em operação. 

Tendo em vista alcançar o segundo objetivo do projeto, incorporar as estações 

hidrometeorológicas do setor elétrico à rede de monitoramento da Sala de Situação, foi necessário 

realizar um inventário geral das estações cadastradas, além de realizar verificações da periodicidade 

na emissão dos dados. Para isso, foi criado um segundo banco de dados contendo todas as estações 

cadastradas na Agência Nacional das Águas (ANA), órgão responsável por todos os dados 

hidrometeorológicos no país.  
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A ANA possui uma plataforma online de consulta aos dados das estações chamada de 

Gestor PCD. Dentre as várias informações disponíveis nesta plataforma destaca-se o código ANA, 

atribuído para cada estação da rede nacional. É por meio deste código que foi realizada a busca na 

base de dados da ANA, permitindo o acesso aos dados das estações do Setor Elétrico e 

incorporando os mesmos ao Sistema de Visualização de forma a integrá-los no monitoramento 

hidrometeorológico on-line da Sala de Situação. Além disto, foi a partir de uma planilha com os 

dados, que pode ser obtida através do Gestor PCD, somada ao banco de dados das estações 

consolidado pelo Projeto, que se verificaram as estações emitindo dados conforme indicado na 

resolução nº03/2010, ou seja, dados de 15 em 15 minutos enviados de hora em hora. Foi utilizado 

um limiar de 48 horas em atraso como limite para rotular uma estação como “Não Emitindo”.  
 

RESULTADOS 

Consolidação do Banco de Dados 

No banco de dados consolidado do setor elétrico, produto do Projeto, estão disponíveis 

diversas informações sobre os aproveitamentos (AHE). A Tabela 1 apresenta as informações que 

podem ser encontradas no banco de dados, bem como o órgão do qual foram provindas. 
 

Tabela 1 – Instituições consultadas para a consolidação do banco de dados do projeto e respectivas 

informações obtidas 

Instituição Dado 

ANEEL Nome e tipo do aproveitamento, potência, CNPJ e nome do proprietário, número de 

CEG, fase de operação e dados de localização 

FEPAM Número de processo e de licença, website com o documento de licença e área total do 

reservatório 

DRH Números de processo e de outorga, data de abertura, classificação e status de outorga 

e corpo hídrico 

ANA Presença de estações hidrometeorológicas 
 

Como resultado da consolidação, foi levantado um total de 422 aproveitamentos. Neste 

montante estão contabilizados os empreendimentos nas seguintes situações: “Em Operação”, 

“Processos de Licença” e “Outorgas Deferidas” (Tabela 2).  
 

Tabela 2 – Totais dos aproveitamentos 

Situação Aproveitamentos Em operação Processos de Licença Outorgas Deferidas 

Total 422 121 129 94 
 

O cruzamento de dados possibilitou a identificação de inconsistências (Tabela 3) que 

compreendem os empreendimentos que estão em fase de operação, que não possuem processo de 

outorga e/ou licenciamento. É importante destacar que, uma vez que esse levantamento foi 

realizado para os processos existentes no RS, ainda deve-se verificar eventuais empreendimentos 

com Outorga de uso da água e Licenciamento Ambiental a nível Federal, para só então consolidar 

efetivamente as inconsistências.  
 

Tabela 3 – Totais de inconsistências 

Situação Total 

Em operação sem outorga 53 

Em operação sem licença 18 

Em operação sem licença e sem outorga 15 
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Com relação às estações hidrometeorológicas, foi contabilizado um total de 308 estações 

hidrometeorológicas atualmente cadastradas conforme Gestor PCD para o Rio Grande do Sul. Neste 

total estão contabilizadas as estações “ANA/INPE”, “Setor Elétrico”, “Cota Online” e “Projetos 

Especiais”. Contudo, apenas 56% estão emitindo dados atualizados (48h). A Tabela 4 apresenta o 

status de medição de no Estado conforme levantado pelo Projeto. Outro dado levantado pelo Projeto 

que merece destaque são os 50 aproveitamentos em operação segundo a ANEEL que não possuem 

estações cadastradas no Gestor PCD e, portanto, em desacordo com a resolução nº03/2010 
 

Tabela 4 - Status das medições de chuva e nível no Gestor PCD 

Situação Quantitativo Geral Quantitativo Setor Elétrico 

Cadastradas Emitindo 175 144 

Cadastradas Não Emitindo 133 66 

Total 308 210 

AHEs em operação sem estações cadastradas 50 
 

Na Figura 2 está apresentado o mapeamento das 210 estações hidrometeorológicas 

pertencentes ao Setor Elétrico que foram incorporadas ao monitoramento hidrometeorológico 

realizado pela Sala de Situação, um dos objetivos do Projeto. Destaca-se que as estações do Setor 

Elétrico representam 68% da rede de monitoramento do Estado, concentrando-se na porção Norte, 

onde estão localizados os maiores potenciais para aproveitamentos hidroenergéticos. 
 

 
Figura 2 – Mapa das estações hidrometeorológicas do Setor Elétrico, incorporadas ao Sistema de 

Visualização da Sala de Situação SEMA RS. 
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Articulação Estadual 
Os resultados do Projeto foram apresentados no dia 10 de maio de 2017, na nonagésima 

reunião do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Além dos resultados do 

levantamento, também foi apresentada uma proposta de fluxograma (Figura 3) para incorporação 

dos processos estabelecidos pela resolução nº03/2010 no âmbito do DRH. A proposta foi bem aceita 

pelos membros do Conselho e está se estudando a emissão de uma Nota Técnica para melhorar o 

fluxo entre os setores envolvidos (DRH, ANA, FEPAM e ANEEL) de forma a otimizar a 

exigência/cobrança da adequação do setor elétrico referente à instalação e manutenção das estações 

hidrométricas, uma vez que é condicionante da Outorga de uso da água. 
 

 
Figura 3 – Fluxograma proposto para integração da Resolução nº03/2010 nos processos no âmbito estadual 
 

A proposta de fluxo de processos apresentada foi construída tendo como embasamento o 

Mapeamento do Processo de Implementação da Resolução Conjunta (ANA, 2017), referente às 

bases ANEEL-ANA-EMPRESA. O diferencial foi identificar em quais momentos desse processo 

estariam envolvidos os órgãos Estaduais responsáveis pela Outorga de uso da água e Licenciamento 

ambiental, bem como orientar de que forma o Estado poderia se apropriar e contribuir para otimizar 

este fluxo. 

A principal etapa na qual o âmbito estadual entraria é a etapa de verificação da localização 

proposta para instalação das estações hidrométricas, isto porque é condicionante da outorga e da 

licença ambiental que trechos de vazão reduzida em empreendimentos hidroelétricos, por exemplo, 

tenham monitoramento da vazão remanescente. E, além disto, do ponto de vista de modelagem de 

vazão através do modelo distribuído, faz-se necessário o monitoramento da vazão defluente nos 

aproveitamentos. 
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Ainda, a proposta do fluxograma também inclui o monitoramento do cumprimento da 

resolução através de uma “certificação” que poderia ser incorporada no processo de licenciamento 

da operação, garantindo assim que a emissão de dados das estações não sofra interrupções. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de consolidação do banco de dados permitiu a identificação de uma série de 

inconsistências frente ao referencial regulatório brasileiro, no que tange os aproveitamentos 

hidroenergéticos. Dentre estes dispositivos legais, merecem destaque a Constituição Federal de 

1988 e a Lei nº 9.433/1997 que estabelecem a água como um bem de domínio público, sendo, 

portanto a concessão da outorga de direito de uso dos recursos hídricos necessária aos 

empreendedores que tem a intenção de operar um AHE. 

Além disso, é diretriz geral da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) a integração 

entre gestão de recursos hídricos e gestão ambiental, sendo assim, os instrumentos de outorga e 

licenciamento ambiental devem ser avaliados de forma articulada, conforme disposto na Resolução 

nº 65 de 2006. Dessa forma, todos os empreendimentos que estão em operação devem possuir 

outorga, bem como licença de operação. 

Tendo como base esse arcabouço legal e as condicionantes estabelecidas nos processos 

licenciatórios para o Setor Elétrico, foram apontados como inconsistentes aqueles empreendimentos 

levantados em fase de operação, mas que não possuem processo de outorga e/ou licenciamento. 

Cabe destacar que o levantamento dessas inconsistências não permite afirmar que os 

empreendimentos estão em desacordo com a legislação uma vez que existem empreendimentos de 

outorga federal e o banco de dados consultado pode ter falhas de registro. Mas, de todo modo, a 

identificação destas inconsistências é a prova da necessidade da verificação do atendimento às 

condicionantes dos processos licenciatórios e consolidação das informações entre os diversos 

órgãos envolvidos. 

A partir da consolidação do banco de dados contendo as informações dos diversos órgãos 

envolvidos no gerenciamento das exigências da resolução nº 03/2010 foi possível obter, não apenas 

um panorama completo da situação dos aproveitamentos hidroelétricos no Rio Grande do Sul (422 

em operação no total), mas também incorporar 210 estações hidrometeorológicas ao Sistema de 

Visualização da Sala de Situação SEMA RS. Esta adição representou uma expansão de 68% da rede 

de monitoramento do Estado e permitiu o uso dos dados de chuva e nível no aprimoramento da 

modelagem hidrológica e previsão de eventos hidrológicos extremos. 

Os próximos passos consistem em verificar as inconsistências apontadas em 71 

aproveitamentos em relação às condicionantes licenciatórias por não haver registro de licenças e/ou 

outorga de uso da água e os 50 aproveitamentos sem estação hidrometeorológica cadastrada junto à 

ANA. A continuidade da iniciativa também se dá por meio da apresentação de uma proposta de 

fluxograma com o objetivo de garantir o monitoramento continuado da rede hidrometeorológica 

estadual e verificação da adequabilidade dos empreendimentos hidrelétricos à resolução nº03/2010. 

A partir dos resultados atingidos, pode-se concluir os benefícios da implementação da 

resolução conjunta nº 03/2010 para o monitoramento hidrometeorológico no Rio Grande do Sul a 

partir da incorporação das estações da rede hidrometeorológica do setor elétrico. A realização deste 

Projeto também evidenciou a possibilidade da apropriação de uma resolução de âmbito federal 

como instrumento de gestão de recursos hídricos na esfera estadual e também a possibilidade da sua 

reformulação em um fluxograma próprio, inserindo novos elementos de acordo com a realidade de 

cada estado. 
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