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Assunto: 7ª Reunião de Acompanhamento do Progestão no estado do Acre.

Nº do Processo Progestão:  02501.000942/2013-03

Evento: Oficina de acompanhamento    Reunião   Videoconferência

Local: ANA e FUNTEC                                            Cidades: Brasília/DF e Rio Branco/AC

Data: 20/11/2017

Instituições participantes: 
Pelo Acre: Maria Antonia Zabala de Almeida Nobre; Nadir de Souza Dantas, Mavi de Souza, 

Edvaldo Paiva, James Gomes pela SEMA; Vera Lucia Reis pelo IMC; Luiz Carlos Cruz da Silva 
pelo IMAC.

ANA: Elmar Andrade de Castro, Ludmila Alves Rodrigues e Érika Hessen.

Relato

1. A 7ª  reunião  de planejamento e acompanhamento do Progestão no estado do 
Acre, a segunda do ano de 2017, realizada por videoconferência, teve como principal objetivo 
verificar o andamento do cumprimento das metas para a certificação  do ano de  2017 de 
acordo  com os  Informes nº 02, de 3 de março de 2017 ,  e nº  0 6, de 6 de maio de 2017, que 
visam o alcance das metas de cooperação federativa. Além disso, as metas estaduais de 
gerenciamento de recursos hídricos pactuadas no âmbito do Progestão foram revisitadas e  seu  
atual andamento também verificado. 

2. P reviamente   à realização desta  reunião ,  foram contatadas  tod as  as  UORGs  da 
ANA  envolvidas nas certificações , sendo efetivada a participação da SGH por meio da  
servidora , Érika Hessen , para esclarecimentos sobre a meta 1.4 referente à prevenção de 
eventos hidrológicos críticos.  

3. Em  r elação  às  meta s   I.1 Integração de dados de usuários de recursos hídricos  e 
I.2 Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas , foi informado que o IMAC  
iniciar á  o  compartilhamento d o s  dados dos usuários   no  CNARH na semana seguinte a  esta  
reunião, em  função da demanda e  solicitação de  outo r ga s ocorrida no ano de 2017   p elos  
produtores rurais para a regularização de aproximadamente 15 poços.

4. A s informações da  m eta  I.3 Contribuição  para difusão do conhecimento foram  
devidamente encaminhadas à SPR na data de 07/11/2017.

5. O  estado  do Acre  conta  atualmente  com 28 PCDs distribuídas  em seu território. 
Segundo informado,   algumas  d ess as estações  apresentam  dificuldades de acesso o que afeta  
su as  manutenções .  Assim em relação à meta I.4 Prevenção de eventos hidrológicos críticos,   foi 
registrada  a necessidade de  ser revisto  o número e a  localização de algumas  das estações  da  
rede  de  alerta   nacional e ,  consequentemente ,  pactuar  aquelas a  ser em  mantidas para o 
cumprimento de metas do  programa . As estações  consideradas pela ANA como de   referência  
nacional passarão a ser de reponsabilidade da CPRM.

6. Algumas propostas de mudanças foram relatadas pelo estado como a 
necessidade de manter a estação ESEC do Rio Acre, porém deslocá-la para um ponto mais  
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adequado e desativar a estação Serra do Moa por estar em local de alta erosão. Em função 
da  necessidade de  reposição de peças ,  principalmente sensores, foi colocado por Erika Hessen 
(SGH) a possibilidade de  serem  reutiliza das  peças de estações desativadas, bem como obter o 
display e usufruir do leiturista, quando possível, por causa da falta de sensores atuais.

7. Para a meta I.5 Atuação para segurança de barragem ,  foi encaminhado ofício 
para 60 empreenderes  solicitando  providências  para  regularização junto ao IMAC, no entanto ,  
somente foi obtido o  retorno de 10%  desses usuários . Foi relatado ainda que o estado tem 
outorga de obra hidráulica  e  que 20 barragens foram cadastradas e classificadas . Também foi 
esclarecido  que há previsão de publicar a portaria que regulamenta as barragens no estado 
até o final do ano.

8. Registr a-se, ainda, que a reforma do IM AC está em andamento com previsão de 
término para janeiro de 2018 . Também foi registrada  a criação do grupo da Agenda Azul da 
Amazônia com a última reunião tendo sido realizada em Rio Branco/AC.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

9. Para uma discussão mais aprofundada  sobre rede de alerta nacional no Acre  foi 
agendada uma reunião  para  4/12/2017 às 14h00 , em Brasília,  com a presença da Sra. Vera Reis 
e do Sr. James Gomes em conjunto com a SGH e SAS. 

Conclusões

10. A reunião transcorreu sem dificuldades e com a participação das diversas 
instituições do estado envolvidas no programa, conforme listado acima.

11. A participação da SGH  foi fundamental para acelerar as negociações entre  a  
ANA e o estado do Acre a respeito da nova pactuação da rede de alerta nacional.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ELMAR ANDRADE DE CASTRO

Gestora do Contrato nº 82/ANA/2013
Portaria ANA nº 142, de 30 de março de 2016

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora da Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos


