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Reservatório Descoberto
• Volume total 86 hm³ (cota 1030)

• Volume morto 13,7 hm3 (cota 1021)

• Área de drenagem da bacia: 440 km2

• População atendida: 60% do DF (1,8 milhão de
pessoas)

• Verteu em todos os anos desde sua
inauguração, com exceção de 2017 e 2018

• Usos: irrigação a montante (DF e GO) e
abastecimento público

Crise hídrica DF: Bacia do Descoberto



Usos múltiplos na bacia

• Polo de produção de 
alimentos do DF

• 1070 hectares 
irrigados na bacia

• 11 canais de irrigação

• CAESB: principal 
usuário, abastecendo 
60% do DF com água 
(4,4 m³/s em situação 
normal)



Mapeamento da irrigação e usos da água 
na bacia do Descoberto



Resolução ADASA 13/2016



BAIXAS AFLUÊNCIAS EM DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017

INÍCIO DO RACIONAMENTO: JANEIRO/2017







Medidas de restrição adotadas

• Revezamento/Alocação negociada de água superficial (ADASA)

• Redução de 50% do uso de água subterrânea (ADASA)

• Redução de 50% da vazão utilizada pelos usuários de irrigação em
Goiás (ANA)

• Restrição ao uso de água em lava-jatos no DF (ADASA)

• Embargo de usuários sem outorga (ADASA)

• Medidas tomadas pela CAESB

• Tarifa de contingência

• Racionamento

• Redução da captação

• Decreto GDF – situação de emergência

• Obras emergenciais

• Medidas de restrição adicionais (ADASA)



Crise hídrica DF: ações conjuntas ANA ADASA

• Campanhas de fiscalização conjuntas na bacias: 

• Descoberto: verificação do cumprimento das regras de restrição de uso;
• Irrigantes: captação para irrigação entre 6 e 9h da manhã (5 campanhas em 2017);

• CAESB Descoberto: autuação por captar acima do permitido pelas regras de restrição.

• Pipiripau: medições de vazão para verificação de disponibilidade no 
ribeirão e no canal Santos Dumont e na adutora da CAESB; reuniões 
quinzenais com usuários com definição de restrição do uso (4 campanhas 
em 2017 e 6 em 2018).

• Saia Velha: ajuste da vazão derivada como o canal da AUSV (3 campanhas 
2017 e 2 em 2018) para garantir abastecimento da SANEAGO Cidade 
Ocidental e Valparaiso;



Fonte: ADASA



Evolução do reservatório Descoberto

4,3 m³/s

3,1 m³/s

5,3 %



Outras ações de fiscalização da ANA no DF

• Campanhas de fiscalização ANA: 

• Ribeirão Alagado e rio Santa Maria: avaliação do pedido de outorga da 
Caesb

• Rio preto no DF: verificação do cumprimento do “Dia do Rio do São 
Francisco”



Delegação de fiscalização

• Delegação de outorga desde 2010 (Resolução 77/2010);

• Delegação de fiscalização (Projeto de Lei 6621/2016 e Medida 
Provisória 868/2018)

• PL 621/2016 - Restringe a delegação para órgãos/agência que possuir
autonomia assegurada por regime jurídico compatível com a Lei e que
possua serviços técnicos e administrativos competentes, organizados e
aparelhados, conforme definido em regimento interno da ANA;

• MP 868/2018 – Delega as competências estabelecidas nos incisos V e XII
do caput, por meio de convênio ou de outro instrumento, a outros órgãos
e entidades da administração pública federal, estadual e distrital.

• ADASA é o único órgão que preenche os requisitos do PL.



Oficina de fiscalização 

Expertise ADASA:

• Gestão de água subterrânea;

• Projeto de monitoramento de uso do bacia do Jardim;

• Crise hídrica: Pipiripau, Descoberto...



Pauta ANA ADASA

• Oficina de fiscalização;

• Delegação;

• Monitoramento dos usos (telemetria).



Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigado(a)!
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