Ricardo Dinarte Sandi
Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - ANA

Goiânia, 06 de agosto de 2008
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GERAL
Implementar a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, independentemente da
dominialidade dos corpos d’água, na área de abrangência da Bacia
nos Estados de GO, MG, MS e no DF.

ESPECÍFICOS
Proporcionar a atuação articulada dos órgãos gestores de
recursos hídricos e dos comitês de bacias hidrográficas, para a
harmonização de procedimentos e critérios, conjugação de ações
em toda a bacia com relação aos instrumentos técnicos de gestão,
de forma a proporcionar eqüidade em sua aplicação, respeitadas a
legislação federal e as legislações dos Estados de GO, MG, MS e no
DF;
Instalar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba de
forma articulada;
Definir uma proposta de sustentabilidade para o funcionamento
do Comitê, até a criação da Agência, a ser apresentada aos
membros do Comitê na ocasião da Assembléia de sua posse;

ESPECÍFICOS (continuação)
Promover a articulação entre os órgãos competentes para
harmonizar e compatibilizar os procedimentos de outorga e
fiscalização de usos de recursos hídricos e os de licenciamento
ambiental;
Promover a organização, implantação e gestão integrada dos
sistemas de informação sobre recursos hídricos, com os órgãos
componentes dos Sistemas Nacional e Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo a disponibilidade
de dados, estudos, pesquisas e projetos necessários às ações na
bacia, notadamente o CNARH e a Rede de Monitoramento
Hidrometeorológico;
Promover a regularização dos usos dos recursos hídricos
estabelecendo o Marco Regulatório, incluídos os instrumentos de
cadastramento de usuários e revisão e expedição de outorga de
recursos hídricos, realizada de forma articulada e por sub-bacias; e
Promover a articulação para a implementação dos demais
instrumentos e ações para a gestão de recursos hídricos na bacia.
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GRUPO DE TRABALHO INSTERESTADUAL - GTI
Composto por dirigentes da ANA e das 4 Ufs da Bacia;
Responsável por coordenar os trabalhos dos subgrupos e
decidir sobre a integração de cada instrumento de gestão.
SUBGRUPOS
Responsáveis pelo desenvolvimento técnico das propostas
para integração dos instrumentos de gestão;
Compostos por técnicos da ANA e das 4 Ufs da Bacia;
Desenvolveu o Plano de Trabalho do PGI.

Fase

Especificação

Duração
Início

Término

Jul/07

Out/07

2

Integração das bases de dados existentes de outorgas e cadastros de
Ago/07
usuários ao CNARH

Dez/08

3

Harmonização de procedimentos de outorga na bacia, para os
principais setores usuários, iniciando pela irrigação

Jun/07

Ago/08

4

Consolidação de estudos hidrológicos aplicados à outorga na subbacia piloto (São Marcos)

Jul/07

Dez/08

5

Consolidação de estudos sobre demanda aplicados à outorga na subAgo/07
bacia piloto (São Marcos)

Dez/08

6

Definição de conjuntos de regras de uso da água (marco regulatório)
na sub-bacia piloto (São Marcos)

Set/07

Abr/08

7

Regularização dos usos, com a emissão das outorgas na sub-bacia
piloto (São Marcos)

Jan/08

Jun/08

8

Cadastro de usuários e consolidação de dados no CNARH, por subbacias

Jul/08

Dez/09

Jul/08

Mar/09

Fev/09

Jan/10

Fev/09

Jan/11

1 Cadastro de usuários na sub-bacia piloto (São Marcos)

9 Consolidação de estudos técnicos aplicados à outorga na bacia
10

Definição de conjuntos de regras de uso da água (marco regulatório)
por sub-bacias

11 Regularização dos usos, com a emissão das outorgas por sub-bacias

Duração

Fases

Especificação

1

Elaboração, por parte dos estados partícipes e da ANA, de um
formulário, contendo características de infrações e penalidades

Já realizada

2

Elaboração, por parte dos estados partícipes e da ANA, de um
resumo de seus procedimentos administrativos

Já realizada

3

Comparação sistemática das legislações de recursos hídricos,
no âmbito da fiscalização dos usos

Já realizada

4

Harmonização de procedimentos, processos e critérios de
fiscalização dos usos de recursos hídricos

Jul/07

Set/07

5

Convênio de Cooperação para ações de fiscalização e controle

Jul/07

Jul/11

6

Campanha de fiscalização 1 (na sub-bacia piloto)

Mai/08

Jul/08

7

Campanha de fiscalização 2

Mai/09

Jul/09

8

Campanha de fiscalização 3

Mai/10

Jul/10

9

Campanha de fiscalização 4

Mai/11

Jul/11

Início

Término

Fase

Especificação

Duração
Início

Término

1

Definição da estratégia para a construção da base otto-codificada a
partir dos levantamentos do acervo cartográfico, infra-estrutura,
recursos humanos qualificados, entre outros

Jun/07

Nov/07

2

Transferência de metodologia

Nov/07

Abr/10

3

Construção da base otto-codificada

Nov/07

Abr/10

4

Integração das bases entre os Estados e os componentes do
sistema (cadastro, banco de dados, etc.)

Nov/08

Abr/10

5

Manutenção e atualização do sistema

Nov/07

Mai/12

Fases

Especificação

Duração
Início

Término

1

Inventário dos bancos de dados e das redes de monitoramento
quali-quantitativo na Bacia do Rio Paranaíba, a partir dos
bancos de dados da ANA e nos órgãos estaduais

Jun/07

Set/07

2

Identificação de pontos de interesse e adequação da rede

Jun/07

Out/07

3

Campanhas de medições de vazões em bacias de pequeno
porte, para estimativa de disponibilidade hídrica

Jul/07

Mai/12

4

Definição do Sistema Integrado
Informações de Recursos Hídricos

Jun/07

Mar/ 08

5

Celebração de Convênio de Cooperação para o Sistema de
Monitoramento e Informações de Recursos Hídricos

Jun/07

Set/07

6

Implementação do Sistema Integrado de Monitoramento e
Informações de Recursos Hídricos

Jun/07

Mai/12

de

Monitoramento

e

Debater as ações do Plano de Trabalho
Ajustar ações do Plano de Trabalho
Definição das atividades prioritárias

